OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Dnes je možné přispět na plánované opravy ve farnosti.

• Na středu připadá státní svátek Den slovanských věrozvěstů a na čtvrtek státní svátek
Den upálení Mistra Jana Husa. Ranní mše svaté budou slouženy od 7:30 hod.
• Květiny na výzdobu kostela je možné nosit na děkanství ve čtvrtek od 15:00 do 17:00
a v pátek do 13:00.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné v jejich domovech. Zájemce o návštěvu kněze
zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
• Po mši sv. krátký výstav NSO.
•

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím." Ježíš
zve své posluchače k sobě, aby spočinuli v jeho blízkosti, ale je možné vidět za
Ježíšovými slovy i výzvu k odpočinku jako takovému. Přejeme sluncem prozářené a
Pánem Bohem požehnané prázdniny a dovolené. Vaši kněží.

•

Rozpis výuky náboženství ve školním roce 2017 / 18
➢ 1. a 2. třída pátek 15:00 hod. Ing. Erika Kabrhelová a Marie Chocholoušová
➢ 3. třída
pátek 14:00 hod. P. Jiří Jakoubek
➢ 4. třída
pátek 14:00 hod. Ing. Erika Kabrhelová
➢ 5. třída
pátek 15:00 hod. In. Pavla Maršíková
➢ 6. a 7. třída čtvrtek 15:30 hod. P. Jiří Jakoubek
➢ 8. a 9. třída čtvrtek 15:30 hod. P. Zdeněk Kubeš
➢ Studnice čtvrtek 16:30 hod. P. Jiří Jakoubek
➢ Č. Čermná středa 14:00 hod. P. Jiří Jakoubek
➢ Společenství mladší mládeže vede P. J. Jakoubek v pátek od 19:00 hod.
Poděkování

☺
• Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
• Sbírka z minulé neděle, která byla určena na charitu, vynesla částku 11 760 Kč
v Náchodě a 1 290 Kč ve Studnici. Všem dárcům patří upřímné poděkování.
• Děkujeme obětavým farníkům za nátěr dveří v kostele sv. Vavřince.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
2.7. 2017

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

Pondělí
3.7. 2017
Úterý
4.7. 2017
Středa
5.7. 2017

Čtvrtek
6.7. 2017
Pátek
7.7. 2017
Sobota
8.7. 2017

Neděle
9.7. 2017

Intence
13. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Hauckovu a příbuzné (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Bubeníčkovu, Balcarovu a
Štěpánovu (P.K.)

Svátek sv. Tomáše, apoštola
7:00 hod. Vavřinec – za Miroslava Macháně a celý rod (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
Památka sv. Prokopa, opata
18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Kašparovu a Červených (P.H.)
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
doporučený svátek
7.30 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – za Vlastu Pokornou, rodiče a celý rod (P.J.)
7:30 hod. Vavřinec – za rodinu Grymovu (P.K.)
První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za uzdravení duše i těla (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za manžela a za Boží pomoc a ochranu pro
rodinu (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za maminku Marcelu a duše v očistci (P.H.)

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

14. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodinu Smolovu a Sukalovu (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za Soňu Kovářovou a rodinu Valáškovu (P.H.)

