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

• Dnes je možné přispět na opravy oken budovy děkanství. Zatím máme nashromážděno
60 225 Kč. Předpokládaná spoluúčast farnosti je 250 000 Kč. Děkujeme za pochopení a
vstřícnost.
Večerní mše svatá je tradičně obětována za dobrodince farnosti.
Účastníci nedělních dopoledních bohoslužeb v kostele sv. Vavřince musí mít ústa a nos
chráněny rouškou.
• Po dobu prázdnin se ruší úřední hodiny v úterý.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné a seniory v jejich domovech.
• Páteční, sobotní a nedělní večerní mše svaté jsou přeloženy do kostela sv. Michaela.
• V zákristii kostela sv. Vavřince je možné zakoupit diecézní stolní kalendář na rok 2021
za 69 Kč. Motivem kalendáře je život arcibiskupa Karla Otčenáška.
•

Následující neděli oslavíme patrona děkanského kostela sv. Vavřince. Při mši svaté
v 9:00 hod. kněz požehná chleby, které po mši svaté budou rozdány před kostelem.
Prosíme o pomoc při přípravě chlebů a při jejich rozdávání před kostelem. Účastí na
titulární slavnosti kostela při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání,
modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky. Přijměte srdečné
pozvání na Vavřineckou pouť.

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
2. 8. 2020

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

Pondělí
3. 8. 2020
Úterý
4. 8. 2020
Středa
5. 8. 2020

7:00

Intence
18. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (F.)
Studnice – (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (K.)
Tábor (F)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (K.)
Vavřinec – za manžela Václava Večeře (K.)

18:00

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze
Vavřinec – za děti s rodinami (H.)

16:00

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Vavřinec – za kněžská povolání (K.)

Čtvrtek
6. 8. 2020

7:00

Pátek
7. 8. 2020

18:00

Michael – za dar víry pro rodiny dětí (F.)

7:30
18:00

Památka sv. Dominika, kněze
Vavřinec – za Jana a Annu Královy (K.)
Michael – za † Jaroslava Jiroucha, jeho rodinu a duše v očistci (F.)

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

SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ
Vavřinec – za manžela a rodiče (K.)
Studnice – (F.)
Vavřinec – za město Náchod a za živé i † farníky (K.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (F.)
Michael – za rodiče Pozděnovy, syna Josefa a duše v očistci (H.)

Sobota
8. 8. 2020

Neděle
9. 8. 2020

Svátek Proměnění Páně
Vavřinec – za živé i zemřelé členy rodiny Vodákovy (K.)

