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

•

Zveme na cyklo pouť. Sraz účastníků 26.5.2019 ve 14 hodin ve Starém Městě u hotelu
Hynek. Odjezd po trase cyklostezky směrem Rybárna, Vysokov, dále směr Lhotky a
do Studnice. Dále pak Třtice, Žernov (výstup na rozhlednu), Ratibořice-Staré Bělidlo a
Rudlův Mlýn. Zde můžeme udělat přestávku na občerstvení. Dále podél řeky Úpy
směr Zlič (zastávka u jezu s přivaděčem do přehrady Rozkoš). Ze Zliče pokračujeme
do Zblova a do Studnice, kde podle možností může být májová pobožnost. Následně
směr Kramolna a Náchod. Délka trasy je cca 25 km, příjezd do Náchoda asi v
19 hodin. Trasa není příliš náročná, ale je více kopcovitá než v předchozích letech.

•

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

•

Následující neděli bude možné přispět na plánované opravy soklu budovy děkanství.
Předem děkujeme za vstřícnost a pochopení.
Od 9:30 do 10:30 si zájemci mohou vypůjčit knihu z farní knihovny. V knihovně je
přes 800 svazků. Seznam knih je dostupný na internetových stránkách farnosti

•

Z rozhodnutí diecézního biskupa končí k 31.7. 2019 v náchodské farnosti působení
P. Jiří Jakoubek a od 1.8. 2019 je ustanoven administrátorem Římskokatolické farnosti
Studenec u Horek a administrátorem excurendo farnosti Roztoky u Jilemnice a farnosti
Zálesní Lhota. Místo P. Jiřího Jakoubka do náchodské farnosti nastoupí jáhen
František Filip.

Poděkování

😊
•

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

•

Děkujeme všem organizátorům za přípravu a provedení programu Noci kostelů.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
26.5. 2019

Pondělí
27.5. 2019
Úterý
28.5. 2019
Středa
29.5. 2019
Čtvrtek
30.5. 2019

Pátek
31.5. 2019

Sobota
1.6. 2019

Neděle
2.6. 2019

Intence

6. neděle velikonoční
7:30 hod. Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a rodiče
z obojí strany (P.J.)
8:00 hod. Studnice – vlastní intence (P.K.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
10:15 hod. Michael – Za Václava a Anežku Řehákovy (P.J.)
10:30 hod. Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – na poděkování za 50 let života s prosbou
o další ochranu (P.H.)
7:00 hod. Vavřinec – za Ludvíka Vlacha a celou rodinu (P.K.)
18:00 hod. Lipí (P.H.)
18:30 hod. Vysokov (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Habrovy, syny, dceru, rodinu
Šolcovu, Kaválkovu a duše v očistci (P.H.)
18:00 hod. Kramolna (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – za Martina Beníčka a bratry (P.H.)
18:00 hod. Plhov (P.J.)
18:00 hod. Jizbice (P.K.)
7:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporuč. svátek
Vavřinec – na poděkování za Boží milosti (P.K.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za † dceru, rodiče a duše v očistci (P.H.)

Svátek Navštívení Panny Marie
18:00 hod. Vavřinec – za prarodiče Kojdovy, Tisoňovy a duše
v očistci (P.J.)
Památka sv. Justina, mučedníka
7:30 hod. Vavřinec – za nenarozené děti (P.K.)
16:00 hod. Zámecká kaple – za živé i zemřelé z rodin Térových,
Hartmanových a za duše v očistci (P.J.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

7. neděle velikonoční
Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za zemřelého tatínka (P.J.)
Lipí – poutní mše svatá (P.H.)
Česká Čermná - (P.K.)
Vavřinec – za rod Formanů, Pinkavů a Marčaků (J.)

