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

•

Dnes v kostelích sv. Vavřince, sv. Michaela a sv. Václava v České Čermné si mohou
oprávnění voliči (katolíci starší 18 let, příslušející do farnosti) vzít předtištěné lístky,
na které navrhnou nejvýše 6 kandidátů do pastorační rady farnosti. Vyplněné návrhy
oprávnění voliči vhodí do připravených schránek v kostelích sv. Vavřince, sv.
Michaela a sv. Václava v České Čermné od 3.2. do 10.2. 2019. Bližší informace jsou
součástí předtištěných lístků.

•

Ve středu v 18:00 hod. v učebně na děkanství pokračují biblické hodiny.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné v jejich domovech. Zájemce o návštěvu kněze
zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
Na závěr mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
V 19:00 hod. setkání mládeže na děkanství.

•

Na sobotu připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Kněží při mši svatých požehnají
svíce, které si přinesete nebo zakoupíte v kostele.
Od 16:00 – 18:00 hod. výstav NSO a zároveň nabídka svátosti smíření.

•

Následující neděli bude možné přispět do připravené kasičky na opravy soklu budovy
děkanství.
Na závěr mší svatých kněží udělí svatoblažejské požehnání.

•

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
27.1. 2019

Pondělí
28.1. 2019

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

Intence
3. neděle v mezidobí
Vavřinec – za uzdravení (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – na poděkování (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu III. (P.H.)

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve
7:00 hod. Vavřinec – za uzdravení a Boží pomoc (P.K.)

Úterý
29.1. 2019

18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Středovu a sourozence s rodinami
(P.H.)

Středa
30.1. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za Vlastu Pokornou, manžela a duše v očistci
(P.K.)

Čtvrtek
31.1. 2019
Pátek
1.2. 2019
Sobota
2.2. 2019

Neděle
3.2. 2019

Památka sv. Jana Boska, kněze
7:00 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.J.)
První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za rod Forbelských a Martinků (P.J.)
Svátek Uvedení Páně do chrámu
7:30 hod. Vavřinec – na poděkování (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za úspěšné studium včetně maturity vnučky
(P.J.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

4. neděle v mezidobí
Vavřinec – za dar zdraví, pokoje a lásky pro rodiče (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu IV. (P.H.)

