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

•

V úterý bude farní kancelář zavřena.

•

Z rozhodnutí generálního vikáře Mons. Jana Paseky od srpna nedělní mše svaté
v Studnici budou zajišťovat kněží z Červeného Kostelce, případně z Náchoda. Mše
svaté v České Čermné zatím budou zajišťovat duchovní z Náchoda. Změna je
vyhrazena zvláště s ohledem na zdravotní stav kněží. Mše svaté na první čtvrtky
v měsíci budou zajišťovat kněží z Náchoda.

•

Upozorňujeme na 29. ročník Akademických týdnů, který se uskuteční v termínu
27.7. – 4.8. 2019. Místem konání je chata Horalka ve Sněžném v Orlických horách.

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
Hodina

Neděle
21.7. 2019

Pondělí
22.7. 2019
Úterý
23.7. 2019
Středa
24.7. 2019

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

7:00 hod.

Intence
16. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Boží ochranu, pomoc a požehnání (J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec - za dr. Oskara Sýkoru a jeho rodinu (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)
Svátek sv. Marie Magdalény
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
18:00 hod. Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)

16:00 hod. Vavřinec – za Františka Tupce a celý rod (P.J.)

Čtvrtek
25.7. 2019

Svátek sv. Jakuba, apoštola
7:00 hod. Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery,
snachu, zetě a duše v očistci (P.J.)

Pátek
26.7. 2019

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
18:00 hod. Vavřinec – na poděkování za 60 let života s prosbou
o Boží pomoc (P.J.)

Sobota
27.7. 2019

Památka sv. Gorazda a druhů
7:30 hod. Vavřinec – za Františka a Olgu Junkovy (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Martina Dvořáka a celý rod (P.J.)
7:30 hod.

Neděle
28.7. 2019

8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
12:00 hod.
18:00 hod.

17. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiny Térovy, Hartmanovy a duše
v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná - (P.J.)
Jizbice – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.H.)

