OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

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

• Květiny na výzdobu kostela je možné nosit na děkanství ve čtvrtek od 15:00 do 17:00
a v pátek do 13:00.
• V sobotu od 16:00 do 18:00 adorace před vystavenou NSO a zároveň nabídka
svátosti smíření.
•

Za necelé dva měsíce začíná Celostátní setkání mládeže v Olomouci.
Jedná se o mimořádnou příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků,
společenství církve.
Obracíme se zvláště na vás mladé, abyste této možnosti využili.
Přihlásit se je možné na webu: olomouc2017.signaly.cz.

•

Intence na měsíce červenec až září je možné zapisovat na děkanství.

•

Diecézní stolní kalendáře na rok 2018 je možné zakoupit v zákristii kostela sv.
Vavřince. Cena jednoho kalendáře činí 65 Kč.

Poděkování

☺
• Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
• Děkujeme všem dobrovolníkům za přípravu a organizaci letošního Farního dne.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
25.6. 2017

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

Intence
12. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Helenu Smrčkovou a Marii Balcarovou (J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Jan Křtitel (pouť) – za rodinu Hauckovu a příbuzné (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vysokov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za dar zdraví (P.H.)

Pondělí
26.6. 2017

7:00 hod. Vavřinec – na poděkování za Boží ochranu (P.K.)
18:00 hod. Vysokov (P.J.)

Úterý
27.6. 2017

18:00 hod. Vavřinec – za Bohuslava Bartoše, rodiče z obojí strany,
duše v očistci a za Boží požehnání (P.J.)

Středa
28.6. 2017

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
16:00 hod. Vavřinec – za rodiče Habrovy, Máslovy, dceru, zetě a duše
v očistci (P.K.)
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
Vavřinec – za Pavla Hoffmana, manželku a sourozence (J.

Čtvrtek
29.6. 2017

7:00 hod.

Pátek
30.6. 2017

18:00 hod. Vavřinec – za manžela, rodiče a duše v očistci (P.J.)

Sobota
1.7. 2017

Neděle
2.7. 2017

7:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.

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

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za manžela Ludvíka Kubíčka a jeho rodiče (K.)
Zámecká kaple (P.J.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
Vavřinec – za bratry, rodiče a duše v očistci (P.H.)
13. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Hauckovu a příbuzné (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Bubeníčkovu, Balcarovu a
Štěpánovu (P.K.)

