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

•

Dnes po ranní a po druhé mši svaté v kostele sv. Vavřince je možné přispět na dar
svatému Otci. Jedná se o plastiku, do které budou vloženy archy s otisky prstů dárců.
Dárce se na tomto daru bude podílet zmíněným otiskem, ale také příspěvkem do
sbírky, kterou svatý Otec věnuje pro chudé. Dárce, který věnuje 200 Kč obdrží
pamětní medaili. Více informací je na stránkách: www.anezka2019.cz.

•

V úterý bude farní kancelář zavřena.

•

Následující neděli v kostele sv. Michaela v 10:15 bude sloužena mše svatá, při které
budeme prosit o dary Ducha Svatého do nastávajícího školního roku. Žáci si sebou
mohou přinést školní pomůcky (aktovku), které ponesou s dary a které budou na závěr
mše svaté požehnány. Po mši svaté bude před kostelem připraveno malé občerstvení.

•

V neděli bude možné přispět na opravy soklu budovy děkanství. Za dárce (dobrodince
farnosti) bude sloužena v neděli 8.9. mše svatá.

•

V kanceláři je možné zapisovat úmysly mší svatých na měsíce listopad až prosinec.

•

Na sobotu 12. října je naplánována farní pouť do Číhoště (působiště P. Toufara) a na
poutní místo Chlumek u Luže. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii kostela sv.
Vavřince.

Poděkování
•

Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.

•

Děkujeme za dar 2000 Kč určený na potřeby farnosti.

•

Děkujeme za dar 5000 Kč určený na opravu soklu budovy děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30 hod.
Neděle
25.8. 2019

Pondělí
26.8. 2019
Úterý
27.8. 2019
Středa
28.8. 2019
Čtvrtek
29.8. 2019
Pátek
30.8. 2019
Sobota
31.8. 2019

Neděle
1.9. 2019

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

Intence
21. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Josefa a Růženu Zelených a děti
s rodinami (P.K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – vlastní intence (P.H.)
Vavřinec – na poděkování za 76 roků života (P.H.)

7:00 hod. Vavřinec – za nemocnou švagrovou Marii (P.K.)
Památka sv. Moniky
18:00 hod. Vavřinec – za šťastnou hodinku smrti (P.H.)
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
16:00 hod. Vavřinec – ke cti sv. Judy Tadeáše, otce Pia, Jana
Pavla II. A Terezie z Lisieux (P.K.)
Památka Umučení sv. Jana Křtitele
7:00 hod. Vavřinec – za Václava a Antonii Vomáčkovy (P.K.)

18:00 hod. Vavřinec – za Františka Bubna (P.K.)
Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za Ludmilu Vomáčkovou (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za sourozence Ptáčkovy a Pavlíka (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

22. neděle v mezidobí
Vavřinec – za manžela, rodiče a sestry (P.K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – živé i † farníky (P.K.)
Michael – prosba o dary Ducha Svatého do nového
školního roku (P.K.)
Česká Čermná - (P.H.)
Vavřinec – za Kamilu Chlumskou a její rodinu (P.K.)

