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

•

Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř a za tímto účelem bude odeslána.

•

V úterý v 19:00 hod. na děkanství setkání volební komise.

•

Ve středu v 18:00 hod. v učebně na děkanství pokračují biblické hodiny.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné v jejich domovech. Zájemce o návštěvu kněze
zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
Setkání pro nejmenší Andělka platí.
Na závěr mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.

•

V sobotu 2. března se uskuteční duchovní obnova farnosti pod vedením doc. Tomáše
Petráčka. Téma: Papež František a proměna církve v 21. století. Prosíme ženy o
zajištění drobného občerstvení. Děkujeme. Přijměte srdečné pozvání.
Program: 9:45 – 10:30 1. přednáška (učebna na děkanství)
10:30 – 11:00 přestávka (učebna na děkanství)
11:00 – 11:45 2. přednáška (učebna na děkanství)
15:00 – 15:45 3. přednáška (učebna na děkanství)
16:00 – 18:00 adorace a svátost smíření (kostel sv. Vavřince)
18:00
mše svatá (kostel sv. Vavřince)

•

Následující neděli bude možné přispět na opravu soklu budovy děkanství. Rozpočet
činí 578 133 Kč. Dotace MK 124 723 Kč. Dotace města 57 813 Kč. Na farnost tak
zbývá 395 597 Kč. Výše darů na opravu prozatím činila ze dvou sbírek 32 139 Kč.
Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.

•

Mládež srdečně zveme v pátek 8. března v 19:00 hod. na děkanství na setkání
s diecézním biskupem Janem Vokálem.

•

Brožurky s postním zamyšlením jsou připraveny k rozebrání. Autorky dvou postních
zamyšlení jsou dvě ženy z naši farnosti. Cena finančního příspěvku je dobrovolná.

•

29.4. začne v naší farnosti kurz Manželské večery. Jedná se o 8 pondělních setkání s
večeří při svíčkách, přednáškou a diskusí k manželským tématům ve svém páru.
Podrobnější informace naleznete na letáčcích vzadu v kostele. Počet účastníků je
omezen na 10 párů, proto neváhejte s přihlášením, nejpozději do 10.3.

•

Intence na měsíce duben až červen je možné zapisovat v kanceláři na děkanství.
Poděkování

• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
24.2. 2019

Pondělí
25.2. 2019

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Intence
7. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Marii a Josefa Sychrovských (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Šimonů a Dintarů (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu VII. (P.H.)

7:00 hod. Vavřinec – za † rodiče a celý rod (P.K.)

Úterý
26.2. 2019

18:00 hod. Vavřinec – za Václava Šubrta, rodiče a duše v oč. (P.H.)

Středa
27.2. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za paní Nydrmertlovou (P.K.)

Čtvrtek
28.2. 2019
Pátek
1.3. 2019
Sobota
2.3. 2019

Neděle
3.3. 2019

7:00 hod. Vavřinec – za rod Šimonů (P.J.)
První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Boží ochranu, pomoc a vedení (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za kněžská a řeholní povolání (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za manžele Jiráskovy, syna Jaroslava,
Antonína Jiráska a rodiče (P.J.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

8. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče z obojí strany (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za † tatínka a duše v očistci (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu VIII. (P.J.)

