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

•

Farní kancelář bude v úterý zavřena. Děkujeme za pochopení.

•

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

• V neděli v kostele sv. Michaela v 10:15 hod. mše svatá na začátek školního roku.
• Sbírky z následující neděle jsou určeny na církevní školství a za tímto účelem budou
odeslány.
• Zároveň bude možné přispět na očištění a nátěr kopulí kostela sv. Vavřince. Do
celkových nákladů zbývá zajistit částku 50 764 Kč. Předem děkujeme za pochopení a
vstřícnost.
•

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 15.9. zájezd do
Vambeřic a Kladska. Odjezd bude z Masarykova náměstí v 8:15. Bližší informace o
programu budou sděleny později. Zájemci se mohou přihlásit v zákristii sv.
Vavřince.

•

KDU-ČSL vás srdečně zve na přednášku Otce biskupa Václava Malého. Přednáška
bude ve středu 5. září od 17.30 v přednáškovém sálu hotelu Beránek.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Děkujeme dobrovolníkům z řad farníků, kteří se zhostili průvodcovské služby
v kostele sv. Vavřince, a tak umožnili, že kostel byl během prázdnin zpřístupněn
veřejnosti. Srdečně děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
26.8. 2018

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

Pondělí
27.8. 2018

Úterý
28.8. 2018
Středa
29.8. 2018
Čtvrtek
30.8. 2018
Pátek
31.8. 2018
Sobota
1.9. 2018

Památka sv. Moniky
7:00 hod. Vavřinec – za živé i zemřelé z rodu Ducháčova, Pinkavova
a Formanova (P.K.)
Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve
18:00 hod. Vavřinec – za Marii Jetmarovou k 7. výročí úmrtí (P.H.)
Památka umučení svatého Jana Křtitele
16:00 hod. Vavřinec – za Jindřicha Beníčka, manželku a syny (P.J.)
7:00 hod. Vavřinec – za dceru, manžela, rodiče z obojí strany a duše
v očistci (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za Jana a Helenu Petríkovy (P.J.)

7:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.

Neděle
2.9. 2018

Intence
21. neděle v mezidobí
Vavřinec–za Boží pomoc pro sourozence a jejich rodiny K
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za slečnu Kamilu Chlumskou a její rod (P.J.)

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

Sobotní Památka Panny Marie
Vavřinec – za rodinu Effemberkovu a Škodovu (P.K.)
Zámecká kaple – za rodiče Škodovy, Maršíkovy a za
Boženku Balcarovou (P.J.)
Vavřinec – adorace před NSO a nabídka svát. smíření (K.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)
22. neděle v mezidobí
Vavřinec–za Václava Zeleného, rodiče a duše v oč. (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – prosba o dary Ducha Svatého do nového
školního roku (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Štěpánovu, Nekvindovu a Boží
ochranu (P.K.)

