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

•

Dnes a po celý příští týden až do následující neděle je možné přispět na pomoc pro
rodinu Jarušky Ježkové.
Předpokládané finanční nároky na rodinu budou činit 680 000 Kč. Patří sem
bezbariérová doprava Jáji s elektrickým vozíkem do prvního patra pomocí domácího
výtahu, antidekubitní sedáky na elektrický a mechanický vozík a matrace se speciální
postelí. Dále potřebují upravit koupelnu a pořídit auto s plošinou, kam si Jája bude moci
sama vyjet a nebude muset přesedat. Již se nabídli dárci a organizace, kteří rodinu
podpoří. Je na místě, aby také farnost nabídla pomocnou ruku. Proto sbírky a dary
z neděle 27.6. a neděle 4.7. budou věnovány na pomoc rodině. Dále je možné zasílat
finanční dary bezhotovostním způsobem na účet Ježkových: 110561159/0300.
Děkujeme za pochopení a solidaritu s potřebnými.

•

V pondělí od 19:30 do 20:30 výstav NSO v kostele sv. Vavřince. Před začátkem adorace
v 19:30 a po skončení adorace v 20:30 bude podáváno svaté přijímání. Během prázdnin
pondělní výstav NSO nebude. Děkujeme za pochopení.

•

V úterý na Slavnost Petra a Pavla budou slouženy Mše svaté ráno a večer.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné v jejich domovech. Po večerní Mši svaté krátká
adorace před vystavenou NSO.

•

V sobotu od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Vavřince výstav NSO a příležitost ke svátosti
smíření.

•

Během prázdnin nebude sloužena mše svatá v 10:15 hod. Děkujeme za pochopení.
Poděkování

• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Sbírky z minulé neděle byly určeny na charitu a vynesly v Náchodě částku 12 461 Kč a
v Studnici 1 350 Kč. Všem dárcům děkujeme.
• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.

Pomoc Moravě
Vážení duchovní a věřící,
prosím, všechny nás hluboce zasáhly následky přírodní katastrofy a osudy postižených lidí na jižní
Moravě. Oblastní charity Hodonín a Břeclav již bezprostředně pomáhají přímo v postižených obcích.
Naše partnerská Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým
čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.
Charita Česká republika již uvolnila z krizového fondu pro mimořádné události částku 500 tisíc korun na
pomoc jižní Moravě. Diecézní charita Hradec Králové a naše regionální Charity poskytnou do postižených
oblastí vysoušeče a potřebnou potravinovou i materiální pomoc.
Prosím, pokud můžete, také pomozte. Děkujeme vám!
Finanční dary lze posílat na číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002. Pro mezinárodní
platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188, SWIFT / BIC VBOE CZ 2X.
Můžete přispět také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 nebo trvala DMS TRV
DCHB 30, 60, 90.
Charita již dovezla operativně přes tisíc baget pro zasahující a organizuje další pomoc prostřednictvím
sbírkového účtu. Dary budou využity pro následnou pomoc v konkrétních obcích. Vyjíždí krizový tým
a připravují se další psychosociální týmy, které budou mapovat situaci a pomáhat na místě ve spolupráci
s Krizovým štábem Jihomoravského kraje. Charita plánuje koordinovat i materiální pomoc. V oblastech
rozdá hygienické prostředky, pracovní nářadí nebo potravinové balíčky.

SOS HODONÍN A BŘECLAV

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
27. 6. 2021

Pondělí
28. 6. 2021

Úterý
29. 6. 2021

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

Intence
13. neděle v mezidobí
Vavřinec – za manžele Vlasákovy, syna Františka a Vlastíka
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Jan Křtitel (pouť) – za † rodiče a sourozence (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za odpuštění hříchů (H.)

7:00
19:30

Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Vavřinec – za potracené děti a jejich rodiče (K.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. přijímání (F.)

7:00
18:00

Slavnost Petra a Pavla, apoštolů
doporučený svátek
Vavřinec – za děti, vnoučata a kmotřence (F.)
Vavřinec – za rodiče, bratry a celou rodinu (H)

Středa
30. 6. 2021

16:00

Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a duše v očistci (K.)

Čtvrtek
1. 7. 2021

7:00

Vavřinec – za rod Šimonů a Cíchů (F.)

Pátek
2. 7. 2021
Sobota
3. 7. 2021

Neděle
4. 7. 2021

18:00

První pátek v měsíci
Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše v oč. (F.)

7:30
16:00
18:00

Svátek sv. Tomáše, apoštola
Vavřinec – za rodinu Prášilovu (K.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (K.)
Vavřinec – za † dceru, rodinu a duše v očistci (F.)

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

14. neděle v mezidobí
Vavřinec – za vnučku, aby si správně vybrala své povolání F
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – Beze Mše svaté
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za dobrodince (H.)

