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

•

Dnešní sbírky jsou určeny na charitu a na tento účel budou odeslány.

•

V pondělí v 9:30 v domově důchodců Mše svatá, která je určena pouze pro obyvatele
domova důchodců.
Od 19:30 do 20:30 výstav NSO v kostele sv. Vavřince. Před začátkem adorace v 19:30
a po skončení adorace v 20:30 bude podáváno svaté přijímání.

•

Následující neděli bude v 10:30 hod. v kostele Narození svatého Jana Křtitele sloužena
poutní Mše svatá.

•

Prosba o pomoc pro rodinu Jarušky Ježkové.
Jaruška se narodila v roce 2006 se vzácným metabolickým onemocněním, které
postihuje pohybový aparát a různé orgány.
Na začátku února letošního roku Jája podstoupila náročnou operaci páteře, protože jí
hrozilo náhlé ochrnutí nebo dokonce úmrtí. Operace samotná se povedla, bohužel došlo
k odumření míchy v jiné problematické části páteře a Jája, která až doposud byla
soběstačná, trvale ochrnula od prsou dolů.
Díky tomu jsou rodiče nuceni začít řešit potřeby, o kterých předpokládali, že nastanou
až za mnoho let. Patří sem bezbariérová doprava Jáji s elektrickým vozíkem do prvního
patra pomocí domácího výtahu, antidekubitní sedáky na elektrický a mechanický vozík
a matrace se speciální postelí. Dále potřebují upravit koupelnu a pořídit auto s plošinou,
kam si Jája bude moci sama vyjet a nebude muset přesedat. Předpokládané finanční
nároky na rodinu budou činit 680 000 Kč. Již se nabídli dárci a organizace, kteří rodinu
podpoří. Je na místě, aby také farnost nabídla pomocnou ruku. Proto sbírky a dary
z neděle 27.6. a neděle 4.7. budou věnovány na pomoc rodině. Děkujeme za pochopení
a solidaritu s potřebnými.
Poděkování

• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
18:00

Intence
12. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Zelených (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Olgu a Vojtěcha Ježkovy (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za Josefa Hejnu (H.)

Pondělí
21. 6. 2021

7:00
9:30
19:30

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
Vavřinec – za Karla Bitnara, Boží pomoc duše v očistci (K.)
Domov důchodců (F.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. přijímání (F.)

Úterý
22. 6. 2021

18:00

Vavřinec – na poděkování za 30 let společného života (H)

Neděle
20. 6. 2021

Středa
23. 6. 2021

16:00

Vavřinec – za nová kněžská a zasvěcená povolání (K.)

Čtvrtek
24. 6. 2021

7:00

Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Vavřinec – za rodiče a prarodiče z obojí strany (F.)

Pátek
25. 6. 2021

18:00

Vavřinec – za Josefa a Růženu Zelených a duše v očistci (F.)

7:30
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (K.)
Vavřinec – za duše v očistci a za kněze (F.)

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

13. neděle v mezidobí
Vavřinec – za manžele Vlasákovy, syna Františka a Vlastíka
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Jan Křtitel (pouť) – za † rodiče a sourozence (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za odpuštění hříchů (H.)

Sobota
26. 6. 2021

Neděle
27. 6. 2021

