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

• Dnešní sbírky jsou určeny na diecézní charitu a na tento účel budou odeslány.
P. František Filip na závěr mší svatých v Studnici a v České Čermné udělí individuální
novokněžské požehnání.
• Po dobu prázdnin se ruší úřední hodiny v úterý.
• Následující neděli při mši svaté v 9:00 hod. poděkujeme za život paní Marie Macháňové,
se kterou jsme se během karantény nemohli rozloučit.
• V sobotu 25.7. jste zváni na Svatoanenskou pouť do Žírče. Poutní mše svatá začíná
v 10:00 hod. v kostele sv. Anny. Bližší informace na plakátu v předsíni kostela.
• I letos se v naší farnosti bude od 9. září konat kurz Alfa. Kurz je určen pro všechny, kdo
se chtějí seznámit se základy křesťanství nebo si je osvěžit či obohatit svůj pohled a praxi,
a prožité sdílet. Celý cyklus neformálních setkání s občerstvením v přátelské atmosféře
je otevřený všem, kdo si v životě kladou otázky, ptají se po smyslu života nebo se zajímají
o víru a vztah k Bohu a k ostatním lidem.
Srdečně vás zveme! Nebojte se pozvat kohokoliv, třeba vaše blízké, kolegy z práce,
přátele, známé, sousedy, které můžete na kurz i doprovodit. Osobní pozvání je vždy
nejlepší!
Podrobnější informace o kurzu naleznete na letáčcích v kostele a nezdráhejte se na
pořádající tým obrátit s jakýmkoliv dotazem. Obrátit se můžete i na pana kaplana či
děkana.
Pořádající tým vám bude velmi vděčný za podporu v podobě modlitby za pořadatele
kurzu, účastníky a pomocníky s občerstvením. Zároveň děkujeme moc všem, kteří
vynikající občerstvení s láskou již několik běhů Alfy obětavě připravují.
Dovolujeme si ještě upozornit, že konání kurzu bude podmíněné aktuální situaci
související s šířením coronaviru.
Za celý tým děkují a zvou Linda Dvořáková a Mirek Fršlínek
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
19.7.2020

Pondělí
20.7.2020

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

7:00

Úterý
18:00
21.7.2020

Intence
16. neděle v mezidobí
Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a d. v oč. K
Studnice (P.F.)
Vavřinec – za † Pavla Weissara a rodiče z obou stran (P.K.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (P.F.)
Vavřinec – na poděkování za úspěšné ukončení vysokoškolského
studia (P.H.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Dvořákovu (P.H.)

16:00

Svátek sv. Marie Magdalény
Vavřinec – za rodiče Věru a Josefa Rosovy, Otakara Rosu a za
živé z rodiny (P.F.)

Čtvrtek
23.7.2020

7:00

Svátek sv. Brigity, řeholnice a patronky Evropy
Vavřinec – za Emilii a Josefa Sukovy, Boží pomoc a duše
v očistci (P.F.)

Pátek
24.7.2020

18:00

Vavřinec – za † Josefa a Antonii Ježkovy a duše v očistci (P.F.)

7:30
18:00

Svátek sv. Jakuba, apoštola
Vavřinec – za šťastnou hodinku smrti (P.F.)
Vavřinec – za † Soňu Demjanovičovou a za její pozůstalé (P.H.)

7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
12:00
18:00
18:00

17. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče Morochovičovy a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.F.)
Vavřinec – za † paní Marii Macháňovou (P.K.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (P.F.)
Jizbice – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za Radku a Aničku (P.H.)
Skautský tábor (P.F.)

Středa
22.7.2020

Sobota
25.7.2020

Neděle
26.7.2020

