OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Polyfonní sdružení vás zve na koncert, na kterém zazní Mozartovo Requiem. Koncert
se uskuteční ve čtvrtek 22. června v 19:00 hod. v kostele sv. Vavřince. Bližší
informace získáte z plakátu v předsíni kostela.
• Květiny na výzdobu kostela je možné nosit na děkanství v pátek do 13:00 hod.
•

Letošní farní den se uskuteční příští sobotu 24.6. od 16 hod na hřišti pod Babím
(vedle pily Ohrada - výjezd z Náchoda na Velké Poříčí). Jsou připraveny drobné
soutěže pro děti, fotbalové utkání týmu „zkušených“ proti „mladým“ s kapitány
panem děkanem a panem kaplanem, zazpíváme si s muzikanty při posezení okolo
ohně a popovídáme si. Pan děkan zajistí k opékání buřty, něco k pití a kávu. Pokud
se najdou šikovné farnice/farníci, donesení upečených dobrot je vítáno. Hlavně ale
přijďte, těšíme se, že všechny generace farníků společně stráví sobotní odpoledne a
večer.

• Intence na měsíce červenec až září je možné zapisovat na děkanství.
•

Diecézní stolní kalendáře na rok 2018 je možné zakoupit v zákristii kostela sv.
Vavřince. Cena jednoho kalendáře činí 65 Kč.

Poděkování

☺
• Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka z následující neděle je určena na charitu a za tímto účelem bude odeslána.
• Děkujeme všem obětavým farníkům, kteří pomohli při generálním úklidu kostela a
při jeho výzdobě na slavnost Těla a Krve Páně.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
18.6. 2017

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

Pondělí
19.6. 2017
Úterý
20.6. 2017
Středa
21.6. 2017
Čtvrtek
22.6. 2017

Intence
Slavnost Těla a Krve Páně
Vavřinec – za dar zdraví a Boží pomoc pro rodiče (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – eucharistický průvod za živé i † farníky (K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za Janu Švorcovou a celý rod (P.H.)

Nezávazná památka sv. Jana Nepomuka Neumana
7:00 hod. Vavřinec – za manžela Ludvíka Kubíčka a jeho rodiče (K.)

18:00 hod. Vavřinec – za rodiče, sourozence a duše v očistci (P.H.)
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
16:00 hod. Vavřinec – za Boží pomoc pro rodinu (P.K.)

7:00 hod.

Vavřinec – na úmysl dárce (P.J.)

Pátek
23.6. 2017

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
7:00 hod. Vavřinec–za manžele Středovy, jejich děti a dceru Janu (K
18:00 hod. Vavřinec – za Jana Škodu, manželku a oboje rodiče (P.J.)

Sobota
24.6. 2017

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
7:30 hod. Vavřinec – za rodiče a sestry (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Pařízkovy a sourozence (P.H.)

Neděle
25.6. 2017

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

12. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Helenu Smrčkovou a Marii Balcarovou (J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Jan Křtitel – poutní mše svatá - Za rodinu Hauckovu a
příbuzné (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vysokov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za dar zdraví (P.H.)

