OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
 V úterý bude uzavřena farní kancelář.
 Ve čtvrtek a v pátek pokračuje výuka náboženství.





V pátek kněz navštíví nemocné a starší farníky.
Příprava na první svaté přijímání pokračuje od 14.45 hod.
Setkání pro nejmenší Andělka od 17.00 hod.
Po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO.

 V sobotu od 16.00 hod. do 18.00 hod. adorace před vystavenou NSO s nabídkou
svátosti smíření. Tato adorace nahrazuje adoraci na první neděli v měsíci.


Ministranty ve věku od 7 do 18 let zveme na diecézní ministrantské setkání, které se
uskuteční od 15. – 17. 4. v klášteře v Želivě. Zároveň prosíme o starší doprovod –
vedoucího a dopravce. Zájemci se mohou zapisovat v kostele sv. Michaela
a sv. Vavřince do neděle 10.4. Dopravu a účastnický poplatek farnost kompenzuje.

 Na závěr mše svaté ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně kněz požehná pokrmy.

Poděkování
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Sbírka z Květné neděle, která byla určena na plošné pojištění církevního majetku,
vynesla částku 11333 Kč v Náchodě a 1599 Kč ve Studnici.
 Následující neděli bude možné přispět na opravy střechy kostela sv. Jana Křtitele
do připravené pokladničky. Předpokládané náklady na opravu činí 180 000 Kč. Zatím
se podařilo vybrat zaokrouhleně 30000 Kč. Všem dárcům předem děkujeme.
 Děkujeme za úklid a výzdobu kostela na velikonoční svátky.
 Poděkování patří akolytům, lektorům, ministrantům, kostelníkům, varhaníkům,
chrámovému sboru a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na slavnostním
průběhu bohoslužeb.
 Zvláště děkuji bratřím kněžím P. Jiřímu Jakoubkovi a P. Václavu Hejčlovi za
náročnou službu zpovědníků, kterou poskytli nejen náchodským farníkům.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Neděle
27.3. 2016

Pondělí
28.3. 2016

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.30 hod.

Intence
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Vavřinec - Za rodiče z obojí strany, Věru a Jindřicha a
duše v očistci (P.K)
Studnice (P.J.)
Vavřinec - Na poděkování za 70 let života (P. K.)
Michael – Za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.H.)
Pondělí velikonoční
Vavřinec – Na poděkování s prosbou o pomoc do dalších
let pro rodiny (P.J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)

Úterý
29.3. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Marii Polcovou-Frintovou a celý rod (P.H.)

Středa
30.3. 2016

15.00 hod. Jan Křtitel – Pohřeb Daniela Družkoviče (P.K.)
16.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Matouškovu a Pařízkovu (P.J.)

Čtvrtek
31.3. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za smíření v rodinách (P.K.)

Pátek
1.4. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Na dobrý úmysl (P.J.)

Sobota
2.4. 2016

7.30 hod. Vavřinec – Za Alžbětu Ježkovou (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Josefa a Kateřinu Burešovy (P.J.)

Neděle
3.4. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Vavřinec - Za Ludmilu Taclovou a Josefa Bureše (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – Za P. Františka Lukeše (P.K.)
Michael – Za rodiny Horníkovu a Špačkovu (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – Za uzdravení dcery a duše v očistci (P.J.)

