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

•

Dnešní sbírky jsou určeny na církevní školství a za tímto účelem budou odeslány.
Zároveň bude možné přispět na očištění a nátěr kopulí kostela sv. Vavřince. Do
celkových nákladů zbývá zajistit částku 50 764 Kč. Předem děkujeme za pochopení
a vstřícnost.

•

KDU-ČSL vás srdečně zve na přednášku Otce biskupa Václava Malého. Přednáška
bude ve středu 5. září od 17.30 v přednáškovém sálu hotelu Beránek.

•

Ve čtvrtek ve Studnici a v České Čermné půl hodiny před začátkem mše svaté
svátost smíření.

•

V pátek kněz navštíví nemocné nebo starší farníky v jejich domovech. Zájemce o
návštěvu kněze zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
Na závěr páteční mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
Zveme mládež od osmé třídy ZŠ z Náchoda a okolí do společenství mladých! První
setkání po prázdninách proběhne v pátek 7. září po večerní mši svaté na faře. Těšíme
se na Vás.

•

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 15.9. zájezd do
Vambeřic a Kladska. Odjezd bude z Masarykova náměstí v 8:15. Bližší informace o
programu budou sděleny později. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii sv.
Vavřince.

•

Chrámový sbor připravuje provedení neupravené České mše vánoční (Rybovky). Za
tímto účelem hledá nové zpěváky a zpěvačky, kteří mohou od září pravidelně
docházet na zkoušky.

Poděkování

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
2.9. 2018

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

Pondělí
3.9. 2018

Intence
22. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Václava Zeleného, rodiče a duše v oč. (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – prosba o dary Duch a Svatého do nového
školního roku (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Štěpánovu, Nekvindovu a Boží
ochranu (P.K.)

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
7:00 hod. Vavřinec – za zemřelé rodiče a celý rod (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)

Úterý
4.9. 2018

15:00 hod. Jan Křtitel – pohřeb pana Františka Tupce (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za pana Černohorského (P.H.)

Středa
5.9. 2018

16:00 hod. Vavřinec – za Vladimíra Kalouse a syna Pavla (P.K.)

Čtvrtek
6.9. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za Janu Zámečníkovou (P.K.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice (P.J.)

Pátek
7.9. 2018

První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Milenu Korejsovou a Milouše Korejse
s rodinami (P.J.)

Sobota
8.9. 2018

Svátek Narození Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za vnučky a nemocné (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (P.J.)

Neděle
9.9. 2018

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

23. neděle v mezidobí
Vavřinec–za Ludmilu Taclovou a Josefa Bureše (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Vlastíka Andrše a za Josefa Hubku (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Kramolna – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za rodiny Štěpánovu, Balcarovu a
Bubeníčkovu (P.H.)

