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

• Dnešní sbírky jsou určeny na misie a za tímto účelem budou odeslány.
• V úterý od 16:00 do 18:00 hod. na děkanství setkání katechetů.
• Zveme všechny mladé poutníky na Diecézní pouť mládeže. Pouť se koná od 27. do
28. října 2017 na Hoře Matky Boží u Králík. Společně zakončíme modlitbou
Růžence mládeže, zavzpomínáme na CSM v Olomouci a prožijeme společně dva dny
na jednom z nejkrásnějších poutních míst.
• Ve čtvrtek a v pátek odpadá výuka náboženství.
• Upozorňujeme, že ze soboty na neděli dojde ke změně času.
• Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou věřící v naší republice získat
plnomocné odpustky pro duše v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny
věrné zemřelé (tedy od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. Podmínky pro získání plnomocných
odpustků jsou: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce,
návštěva hřbitova spojená s modlitbou za zemřelé.
• Při mši svaté v sobotu 4.11. v 9.00 bude společné udílení svátosti pomazání
nemocných. Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou
zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají podstoupit
závažný zdravotnický úkon. Je velmi dobré, když pomazání nemocných předchází
svátost smíření. Nebojte se tuto svátost přijmout.
• V zákristii kostela sv. Vavřince si můžete zakoupit stolní diecézní kalendáře. Cena
jednoho kalendáře činí 65 Kč.

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
7:30 hod.

Intence
29. neděle v mezidobí – Den modliteb za misie
Vavřinec – na poděkování za dar života s prosbou o
požehnání do dalších let (P.H.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – na úmysl dárce (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – na poděkování za 80 let života s prosbou o
požehnání do dalších let a za duše v očistci (P.H.)

Neděle
22.10. 2017

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

Pondělí
23.10. 2017

7:00 hod.

Úterý
24.10. 2017

18:00 hod. Vavřinec – za paní Bínovou (P.H.)

Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy
(P.K.)

Středa
25.10. 2017

16:00 hod. Vavřinec – za † rodiče z obojí strany (P.J.)

Čtvrtek
26.10. 2017

7:00 hod.

Pátek
27.10. 2017

18:00 hod. Vavřinec – za Martina Junga (P.K.)

Sobota
28.10. 2017

Neděle
29.10. 2017

Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše
v očistci (P.K.)

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
7:30 hod. Vavřinec – za švagrovou, jejího syna a duše v oč. (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za odpuštění, obrácení a za duše v očistci
(P.H.)
30. neděle v mezidobí
7:30 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
8:00 hod. Studnice – (P.J.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † osadníky z Babí (P.K.)
10:30 h.
Jan Křtitel (posvícení) – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
10:30 hod. Česká Čermná – (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Vlastíka Andrše a Josef Hubku (P.H.)

