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

• Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny přede mší svatou nabídka svátosti
smíření.
• V pátek kněz navštíví starší a nemocné farníky v jejich domovech.
Od 17:00 nabídka svátosti smíření. Zpovídají P. Kubeš i P. Filip.
Na závěr mše svaté krátká moderovaná adorace před vystavenou NSO.
• V sobotu od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Vavřince výstav NSO a současně nabídka
svátosti smíření. Zpovídá P. Kubeš.
• V neděle bude možné přispět na restaurování oken budovy děkanství. Vybráno zatím
máme 170 063 Kč. Předpokládaná spoluúčast farnosti činí 250 000 Kč. Předem děkujeme
za porozumění a vstřícnost. Nedělní večerní mše svatá je obětována za dobrodince
farnosti.
Po druhé mši svaté bude před kostelem sv. Vavřince připravené drobné občerstvení, které
můžete obohatit svými výrobky.
• S ohledem na vzrůstající počet nemocných s Covid – 19 v našem kraji, doporučujeme
věřícím, aby z preventivních důvodů přijímali na ruku. Ústenku je třeba sundat včas,
nikoliv až tehdy, kdy je podávána Nejsvětější svátost. Děkujeme za pochopení.

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.
• Děkujeme obětavým farníkům za pomoc při výměně oken budovy děkanství.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na církevní školství v naši diecézi a již byly
odeslány činily v Náchodě 14 702 Kč a v Studnici 1 412 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
9:00
Neděle
27. 9. 2020 10:15
10:30
15:00
18:00
Pondělí
28. 9. 2020
Úterý
29. 9. 2020
Středa
30. 9. 2020

Intence
26. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodinu Suchánkovu a Macíkovu (F.)
Studnice – (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Lipí – posvícení (H.)
Michael (poutní mše svatá) – za Josefa a Antonii Ježkovy (F.)
Česká Čermná – poutní mše svatá (K.)
Žernov – posvícení (K.)
Vavřinec – za Janu a celý rod (H.)

18:00

Slavnost sv. Václava, mučedníka (doporučený svátek)
Vavřinec – za šťastnou hodinku smrti (K.)
Vavřinec – za † Václava Matouška a děti (F.)
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (H.)

16:00

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Vavřinec – za rodinu Procnerovu a celý rod (K.)

7:30
18:00

7:00
Čtvrtek
1. 10. 2020 17:00
18:00

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Vavřinec – za P. Lukeše a Lidušku Vaňkovou (F.)
Česká Čermná (K.)
Studnice (F.)

Pátek
2. 10. 2020

Památka sv. andělů strážných
Vavřinec – za rodinu Maškovu a Židovu (F.)

18:00

Sobota
7:30
3. 10. 2020 16:00
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za rod Šimonů a Dyntarů (K.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka svátosti smíření (K.)
Vavřinec – za Viléma Hillmanna, rodiče a sourozence (F.)

7:30
8:00
Neděle
9:00
4. 10. 2020 10:15
10:30
12:00
18:00

27. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Janu a Renatu Kludákovy (K.)
Studnice – (F.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Michael – za zemřelé rodiče a sourozence (F.)
Česká Čermná (H.)
Jizbice – posvícení (K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (F.)

