OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
 Ve středu v 17.00 hod. na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti.
 Ve čtvrtek ve Studnici Slavnost Těla a Krve Páně spojená s eucharistickým průvodem.
 V pátek pokračuje příprava na první svaté přijímání od 14.45 hod.
 Setkání pro nejmenší Andělka od 17.00 hod.
 Květiny na výzdobu kostela je možné nosit v pátek do 13.00 na děkanství.




V sobotu od 8.00 hod. proběhne generální úklid kostela sv. Vavřince a zároveň jeho
výzdoba na Boží Tělo. Prosíme ženy, muže, mládež o pomoc. Předem děkujeme za
ochotu.
Od 16.00 hod. do 17.30 hod. adorace před vystavenou NSO. Během adorace bude
příležitost přistoupit ke svátostí smíření. Od 17.30 hod. májová pobožnost.



Slavnost těla a Krve Páně je v Náchodě přesunuta na neděli. Slavnostní mše
svatá spojená s eucharistickým průvodem začne v 9.00 hod. Žádáme akolyty a
ministranty, aby se dostavili do zákristie nejpozději v 8.45 hod. Přijměte srdečné
pozvání k oslavě Těla a Krve Páně spojené s modlitbami za město, ve kterém
žijeme.



Autobus na farní pouť do Želiva je obsazený.

Poděkování
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Děkujeme za finanční dary, které farnosti věnujete i za jakoukoli pomoc. Za
dobrodince farnosti bude v neděli 29.5. večer sloužena mše svatá.
 Dnešní sbírka je určena na potřeby diecéze a za tímto účelem bude odeslána.
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
22.5. 2016

Hodina
7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.

Intence
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Vavřinec – Na dobrý úmysl (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za uzdravení dcery a duše v očistci (P.H.)

Pondělí
23.5. 2016

Úterý
24.5. 2016

Středa
25.5. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za Boží pomoc a ochranu (P.K.)
19.00 hod. Vysokov (P.J.)
19.00 hod. Lipí (P.H.)

17.30 hod. Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Tomáše Bubeníčka (P.H.)
19.00 hod. Kramolná (P.K.)

15.30 hod. Vavřinec – Májová pobožnost (jáhen S.)
16.00 hod. Vavřinec – Za zemřelého manžela Vladimíra Vacka a duše
v očistci (P.K.)
19.00 hod. Plhov (P.J.)
19.00 hod. Jizbice (P.K.)

Čtvrtek
26.5. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Vlachovu a celý rod (P.J.)
17.00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18.00 hod. Studnice (P.J.) – Boží Tělo s eucharistickým průvodem

Pátek
27.5. 2016

17.30 hod. Vavřinec – Májová pobožnost (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec–Za rodiny Šimonovy (P.J.)
19.00 hod. Lipí (P.H.)

Sobota
28.5. 2016

Neděle
29.5. 2016

Sobotní památka Panny Marie
7.30 hod. Vavřinec – Za rodiče manžela a sestry (P.K.)
16.00 hod. Vavřinec – adorace (P.K.)
17.30 hod. Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
18.00 hod. Vavřinec – Za manžela a syna (P.H.)

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – eucharistický průvod (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná (P.J.)
Lipí – poutní mše svatá (P.H.)
Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za dobrodince farnosti (P.H.)

