OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
6. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Ve středu v 18:00 hod. v učebně na děkanství pokračují biblické hodiny.

•

V sobotu 2. března se uskuteční duchovní obnova farnosti pod vedením doc. Tomáše
Petráčka. Téma: Papež František a proměna církve v 21. století.
Program: 9:45 – 10:30 1. přednáška (učebna na děkanství)
10:30 – 11:00 přestávka (učebna na děkanství)
11:00 – 11:45 2. přednáška (učebna na děkanství)
15:00 – 15:45 3. přednáška (učebna na děkanství)
16:00 – 18:00 adorace a svátost smíření (kostel sv. Vavřince)
18:00
mše svatá (kostel sv. Vavřince)

•

Sbírka z následující neděle je určena na Svatopetrský haléř a za tímto účelem bude
odeslána.

•

29.4. začne v naší farnosti kurz Manželské večery. Jedná se o 8 pondělních setkání s
večeří při svíčkách, přednáškou a diskusí k manželským tématům ve svém páru.
Podrobnější informace naleznete na letáčcích vzadu v kostele. Počet účastníků je
omezen na 10 párů, proto neváhejte s přihlášením, nejpozději do 10.3.

•

Charitní ošetřovatelská služba, středisko Oblastní charity Červený Kostelec
hledá novou kolegyni nebo kolegu na pozici: Všeobecná sestra na práci v
jednosměnném provozu, smlouva na dobu určitou (po zapracování na dobu neurčitou)
nástup dle dohody, nejlépe od dubna 2019.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
17.2. 2019

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Pondělí
18.2. 2019

Intence
6. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – na poděkování za 50 let manželství, za rodinu
Sládečkovou a Jungovou (P.K.)
Michael – za Hoffmanovy a příbuzné (P.K.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu VI. (P.J.)

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Celbovy, syny, dceru a d. v oč. (P.J.)

Úterý
19.2. 2019

18:00 hod. Vavřinec – za maminku a celou rodinu (P.H.)

Středa
20.2. 2019

16:00 hod. Vavřinec – na poděkování Panně Marii, za Bohuslava
Bartoše a Boží pomoc (P.K.)

Čtvrtek
21.2. 2019
Pátek
22.2. 2019
Sobota
23.2. 2019

Neděle
24.2. 2019

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Prášilovy a rodinu (P.K.)
Svátek Stolce svatého apoštola Petra
18:00 hod. Vavřinec – z Anežku Balcarovou a duše v očistci (P.J.)
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka
7:30 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za paní Danuši Kubečkovou (P.J.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

7. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Marii a Josefa Sychrovských (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Šimonů a Dintarů (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu VII. (P.H.)

