OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 Ve čtvrtek a v pátek pokračuje výuka náboženství.
 V pátek příprava na první svaté přijímání pokračuje od 14.45 hod.
 Setkání pro nejmenší Andělka od 17.00 hod.
 V sobotu od 16.00 – 18.00 hod. adorace před vystavenou NSO s možností přistoupit
ke svátosti smíření. Sobotní adorace nahrazuje adoraci nedělní.


V neděli od 17.30 – 18.00 hod. první májová pobožnost. Přijměte srdečné pozvání na
májové pobožnosti.



Květiny na výzdobu kostela je možné nosit v pátek do 13.00 na děkanství. Prosíme,
nenoste aromatické květiny jako například lilie.



Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 11. června farní pouť
do kláštera v Želivě, kde byla otevřena svatá brána. Součástí programu pouti bude
mše svatá, prohlídka kláštera, oběd, setkání s opatem P. Jáchymem Šimkem. Srdečně
Vás zveme na tuto pouť, která může přinést duchovní plody celé farnosti. Zájemci se
mohou zapisovat v zákristii sv. Vavřince. Zájemce, kterým by finanční náklady
spojené s poutí činily problémy, rádi podpoříme - zvláště rodiny s dětmi. Bližší
informace budou včas zveřejněny.



Srdečně zveme děti i s dospělými průvodci na diecézní setkání dětí, které se uskuteční
v sobotu 21. května v Hradci Králové. Zapisovat se můžete v zákristii sv. Vavřince
nebo v kostele sv. Michaela. Výpravu povede pan kaplan P. Jiří Jakoubek.
Podrobnější informace včas zveřejníme.



Intence na měsíc květen a červen je možné zapisovat na děkanství.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
Sbírka na kněžský seminář v Náchodě vynesla částku 25 172 Kč a ve Studnici 1064
Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Dnešní sbírka je na základě rozhodnutí Svatého otce věnována na pomoc Ukrajině a
bude za tímto účelem odeslána.
 Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na opravy střechy
kostela svatého Jana Křtitele. Z potřebných 180 000 se již vybralo 65 000 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
24.4. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
8.30 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Pondělí
25.4. 2016
Úterý
26.4. 2016
Středa
27.4. 2016
Čtvrtek
28.4. 2016
Pátek
29.4. 2016

Sobota
30.4. 2016

Neděle
1.5. 2016

Intence
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Vavřinec - Za Miroslava Macháně a celý rod (P.K.)
Studnice (P.H.)
Plhov – Za rodinu Škrabkovu a Maršíkovu (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé absolventy a členy
pedagogického sboru Obchodní akademie Náchod (P.K.)
Michael – Za Jiřího Jansu a rodiče (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – Na poděkování za 40 let společného života H.

Svátek sv. Marka, evangelisty
7.00 hod. Vavřinec – Za Marii Hoffmanovou, rodiče a sourozence
(P.J.)

18.00 hod. Vavřinec – Za uzdravení rodových kořenů (P.H.)

16.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Štěpánovu (P.K.)

7.00 hod. Vavřinec – Za Villhelma Hillmana (P.K.)
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a uč. církve
18.00 hod. Vavřinec – Za Růženu a Josefa Zelených, rodiče a
sourozence z obojí strany (P.J.)

7.30 hod. Vavřinec – Za Boží pomoc a ochranu (P.K.)
16.00 hod. Vavřinec – Adorace před vystavenou NSO (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Josefa a Růženu Zelených a otce Josefa (J.)

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

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Vavřinec - Za uzdravení dcery a duše v očistci (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Marii Ježkovou (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – májová pobožnost (P.K.)
Vavřinec – Na dobrý úmysl (P.J.)

