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

• Při mši svaté v 9:00 hod. poděkujeme za život paní Marie Macháňové, se kterou jsme se
během karantény nemohli rozloučit.
• Po dobu prázdnin se ruší úřední hodiny v úterý.
• V sobotu v kostele sv. Vavřince od 16:00 do 18:00 hod. výstav NSO a příležitost ke
svátosti smíření. Zpovídat bude P. Zdeněk Kubeš.
• Následující neděli bude možné přispět na opravy oken budovy děkanství. Zatím máme
nashromážděno 60 225 Kč. Předpokládaná spoluúčast farnosti je 250 000 Kč. Děkujeme
za pochopení a vstřícnost.
Večerní mše svatá je tradičně obětována za dobrodince farnosti.
• Informujeme o tom, že do 15.8. 2020 v pondělí až sobotu od 9 do 16 hodin je otevřen
kostel sv. Vavřince. Součástí prohlídky je výstavka panelů s fotografiemi, které zachycují
některé události ze života farnosti.
• Účastníci nedělních dopoledních bohoslužeb v kostele sv. Vavřince musí mít ústa a nos
chráněny rouškou.

Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na charitu, v Náchodě činily 12 420 kč. Všem
dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
Neděle
9:00
26. 7. 2020 10:15
10:30
12:00
18:00
18:00
Pondělí
27. 7. 2020

7:00
18:00

Intence
17. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče Morochovičovy a duše v očistci (K.)
Studnice – (F.)
Vavřinec – za † paní Marii Macháňovou (K.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (F.)
Jizbice – poutní mše svatá (K.)
Vavřinec – ZA Radku a Aničku (H.)
Skautský tábor (F.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Jizbice (F.)

Úterý
28. 7. 2020 18:00

Vavřinec – za rod Martínků a Dušánků (H.)

Středa
29. 7. 2020 16:00

Památka sv. Marty
Vavřinec – za šťastný porod (F.)

Čtvrtek
30. 7. 2020

Vavřinec – za rod Koutských (F.)

7:00

Pátek
31. 7. 2020 18:00
Sobota
1. 8. 2020

Neděle
2. 8. 2020

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Vavřinec – za Josefa a Annu Navrátilovy (F.)

7:30
16:00
16:00
18:00

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a uč. církve
Vavřinec – za † z rodiny Tylšovy a duše v očistci (K.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (K.)
Zámecká kaple – za Ivanku a Lenku Večeřovy (F.)
Vavřinec – za Boží pomoc a ochranu Panny Marie v rodinách (H.)
Skautský tábor (F.)

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

18. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (F.)
Studnice – (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (K.)
Tábor (F.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (K.)

18:00

