OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
4. neděle velikonoční
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

•

Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a na formaci bohoslovců. Sbírka na tento
účel bude odeslána. Kdo by chtěl peníze zaslat přímo na účet, můžete tak učinit na účet:
1006010044/5500, var. symbol 222. Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při
platbě ve „Zprávě pro příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení
kompletní identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu ucto@bihk.cz. V
případě dotazů můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu Ryklovou
(ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing. Vlastu Musilovou
(musilova@bihk.cz). Všem případným dárcům děkujeme.
Mgr. Ing. Pavel Rathouský, ekonom diecéze a Mons. Mgr. Jan Paseka, generální vikář.
V pondělí v kostele sv. Vavřince od 19:30 do 20:30 výstav NSO. Před začátkem adorace
v 19:30 a po skončení adorace v 20:30 bude podáváno svaté přijímání.

•

Ve čtvrtek v 17:00 v učebně na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti.

•

V sobotu v kostele sv. Vavřince od 16:00 do 18:00 příležitost ke svátosti smíření.
Od 17:30 májová pobožnost. Májové pobožnosti budou probíhat půl hodiny před
odpolední mší svatou.

•

Následující neděli dobrodinci mohou přispět na opravy. Zatím máme našetřeno 119 125.
Předem děkujeme za pochopení.

•
•

Na nedělní Mše svaté je třeba rezervace.
Závod po dvojicích!
25 checkpointů v CHKO Broumovsko, kamarád, kamarádka, procházka, závod, sranda,
zamyšlení, drobné ceny… to vše a mnohem víc Vás čeká již 1. 5. při tomto závodě.
Zúčastnit se můžete nově ve 4 kategoriích – a to: 1)Kluci 2)Holky 3)Kluci Holky
4) 22+, kam se kvalifikujete pokud je průměrný věk („x̄“) vašeho týmu vyšší nebo rovný
22 rokům.
Kapacita závodu je pouze 100 účastníků! Tak neotálejte s přihlašováním! (Je to kvůli
povolení od CHKO, kde jsme pro tuto akci museli žádat o výjimku z vyhlášky). Pokud
byste neměli dvojici, tak v přihlašovacím formuláři tuto možnost zaškrtněte a my vás
propojíme s ostatními. Přihlašuje se zde: https://forms.gle/jtKo5J8MtgzpUpkYA
Zde na tomto odkaze: https://mapy.cz/s/fofunujoha najdete místa všech checkpointů. Je
jen na vás, kde začnete a kolik jich obejdete. Může se používat hromadná doprava.
Poděkování

• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

10:30
18:00

Intence
4. neděle velikonoční
Vavřinec – za živé i zemřelé členy rodiny, na poděkování
s prosbou o Boží milosrdnou lásku (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Jiřího Jansu a rodiče z obojí Strany (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za rodinu Tichých, dceru Ivanu a sestru Evu (H.)

Pondělí
26. 4. 2021

7:00
19:30

Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše v oč. (K.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. přijímání (F.)

Úterý
27. 4. 2021

18:00

Vavřinec – za Boží milosrdenství pro živou rodinu (H)

Středa
28. 4. 2021

16:00

Vavřinec – za Josefa, bratry a rodiče (F.)

Neděle
25. 4. 2021

7:30
8:00
9:00
10:15

Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy
Vavřinec – za Josefa Pozděnu a duše v očistci (F.)

Čtvrtek
29. 4. 2021

7:00

Pátek
30. 4. 2021

18:00

Vavřinec – za rod Vodáků (F.)

7:30
16:00
17:30
18:00

Sv. Josefa dělníka
Vavřinec – za Boží pomoc a ochranu pro rodiny (K.)
Vavřinec – svátost smíření (K.)
Vavřinec – májová pobožnost (F.)
Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (F.)

7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
10:30
17:30
18:00

5. neděle velikonoční
Vavřinec – za rod Maršíků (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za nová kněžská a zasvěcená povolání (K.)
Česká Čermná (H.)
Plhov – poutní mše svatá (F.)
Vavřinec – májová pobožnost (H.)
Vavřinec – za dobrodince (H.)

Sobota
1. 5. 2021

Neděle
2. 5. 2021

