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

• Po dobu prázdnin se ruší úřední hodiny v úterý.
• Rozpis výuky náboženství pro školní rok 2020/21
•
•
•
•
•
•
•

1. a 2. třída
3. třída
4. a 5. třída
6. a 7. třída
8. a 9. třída
Studnice
Česká Čermná

pátek
pátek
pátek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
středa

15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
16:45 hod.
14:00 hod.

Výuka náboženství začne v týdnu od 21.9. 2020.
Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v kostele sv. Vavřince a
vyplněné odevzdat v zákristii kostela nebo v kanceláři na děkanství.
• Úmysly mší svatých na měsíce říjen až prosinec si můžete zapisovat v kanceláři na
děkanství.
• V zákristii kostela sv. Vavřince je možné zakoupit stolní kalendář na rok 2021 za 69 Kč.

Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na bohoslovce a na kněžský seminář v Náchodě
činily 13 681 Kč a v Studnici 1 330 Kč. Všem dárcům děkujeme.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Děkujeme dobrovolníkům, kteří po dobu prázdnin vykonávaly průvodcovskou službu
v kostele sv. Vavřince.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
Neděle
23. 8. 2020 10:15
10:30
18:00
Pondělí
24. 8. 2020

7:00

Úterý
18:00
25. 8. 2020
Středa
16:00
26. 8. 2020
Čtvrtek
27. 8. 2020

7:00

Pátek
18:00
28. 8. 2020

Intence
21. neděle v mezidobí
Vavřinec – za nová řeholní a kněžská povolání (P. Filip Foltán)
Studnice – (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. Filip Foltán)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – na poděkování za prožitá léta (H.)
Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Vavřinec – za rod Forbelských a Martinků (K.)
Vavřinec – za rodiny (H.)
Vavřinec – za manžela a rodiče (F.)
Památka sv. Moniky
Vavřinec – za Ludmilu Vomáčkovou (K.)
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (K.)

Sobota
7:30
29. 8. 2020 18:00

Památka Umučení sv. Jana Křtitele
Vavřinec – za nastávající maminku a její rodinu (K.)
Vavřinec – na poděkování za 65 let života (H.)

7:30
8:00
Neděle
9:00
30. 8. 2020 10:15
10:30
18:00

22. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Zelených (K.)
Studnice – (H.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (H.)
Vavřinec – za Marii a Lukáše Radiměřských (F.)

