OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• V těchto dnech pan kaplan P. Jiří Jakoubek oslaví narozeniny. Při této příležitosti mu
vyprošujeme pevné zdraví a Boží požehnání.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné nebo starší farníky v jejich domovech. Zájemce
o návštěvu kněze zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
Po večerní mši svaté bude následovat krátký výstav NSO.
Společenství mládeže v pátek po večerní mši svaté na děkanství.
•

V sobotu od 16:00 do 18:00 výstav NSO a zároveň příležitost ke svátosti smíření.

• Sbírka z následující neděle je určena na kněžský seminář a za tímto účelem bude
odeslána.
Zároveň bude možné přispět na instalaci elektrického pohonu zvonu v kostele
sv. Vavřince, která započne v lednu roku 2018.
Na první neděle adventní kněží požehnají adventní věnce, které si přinesete.
Adventní setkání spojené s rozsvěcením vánočního stromu na Masarykově náměstí
začne v 17:00.
• Zájemci si mohou vzít brožurku se zamyšleními k letošnímu adventu.
• Úmysly mší svatých na měsíce leden až březen je možné zapisovat ve farní kanceláři.

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
26.11. 2017

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

Pondělí
27.11. 2017

7:00 hod.

Úterý
28.11. 2017

15:00 hod. Jan Křtitel – pohřeb paní Vlasty Šröttrové (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – na poděkování za dar života s prosbou o
požehnání do dalších let (P.H.)

Středa
29.11. 2017
Čtvrtek
30.11. 2017
Pátek
1.12. 2017
Sobota
2.12. 2017

Neděle
3.12. 2017

Intence
Slavnost Ježíše Krista Krále
Vavřinec – za vnuky Tomáška, Martina a d. v oč. (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rodinu Hauckovu a příbuzné (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za † vnoučka Adama (P.H.)
Vavřinec – za rodinu Čermákovu, Kopeckých a duše v
očistci (P.J.)

16:00 hod. Vavřinec – za zdraví a Boží požehnání (P.K.)
Svátek sv. Ondřeje, apoštola
7:00 hod. Vavřinec – za rodiny Šimonovy (P.K.)
První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání (P.J.)

7:30 hod. Vavřinec – za uzdravení Samuela Bednáře a jeho rodiče
(P.J.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Krajčírovy (P.H.)

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

1.neděle adventní
Vavřinec – za rodiny Térovy, Hartmanovy a d. v oč. (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Annu a Josefa Dobešovy a jejich rodiče (J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.J.)

