OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Nejsvětější Trojice
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Ve čtvrtek ve Studnici slavnost Těla a Krve Páně spojená s eucharitickým průvodem
obcí.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné nebo staré farníky v jejich domovech. Zájemce
o návštěvu kněze zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
Po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO.

•

V sobotu ministranti odjíždějí na diecézní setkání v 7:00 hod. z parkoviště od Penny.
Předpokládaný návrat v 18:30 hod. Jedno místo je ještě volné.
V kostele sv. Vavřince od 16:00 do 18:00 výstav NSO a nabídka svátosti smíření.

•

Slavnost Těla a Krve Páně je v Náchodě přeložena na neděli. Slavnostní mše svatá
spojená s eucharistickým průvodem kolem kostela začne v 9:00. Žádáme akolyty a
ministranty, aby se dostavili do zákristie nejpozději v 8:45. Přijměte srdečné pozvání
na slavnost spojenou s modlitbami za město, ve kterém žijeme.
Následující neděli bude možné naposledy přispět na modernizaci ozvučení a
osvětlení v kostele sv. Michaela.

•

Od poloviny září bude v naší farnosti opět probíhat kurz Alfa. Vzadu v kostele jsou k
dispozici letáčky na tento kurz. Budeme rádi, když si letáčky vezmete a
rozdáte lidem z vašeho okolí. Nabídnete jim tak možnost dozvědět se něco o
křesťanství a o Bohu. Zajímavé přednášky, svědectví i společné diskuze mohou
pomoci hledajícím lidem najít odpovědi na jejich otázky ohledně smyslu života i
víry.

•

Intence na měsíce červenec až září je možné zapisovat ve farní kanceláři.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na pastorační aktivity v diecézi vynesly
částky 10 450 Kč v Náchodě a 1906 Kč ve Studnici.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci letošního ročníku Noci
kostelů.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
27.5. 2018

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

Intence
Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – na poděkování za 50, 60 a 90 let života (P.K.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za zemřelé manžele Dorníkovy (P.H.)

Pondělí
28.5. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, zetě,
snachu a vnuky (P.K.)
18:30 hod. Vysokov (P.J.)

Úterý
29.5. 2018

17:30 hod. Vavřinec – májová pobožnost (P.H.)
18:00 hod. Vavřinec – za † Ilsu Marii Stonjekovou (P.H.)
19:00 hod. Kramolna (P.K.)
Památka sv. Zdislavy
Vavřinec – májová pobožnost (jáhen Smola)
Vavřinec – za vyslyšení a Boží pomoc (P.K.)
Plhov (P.J.)
Jizbice (P.K.)

Středa
30.5. 2018

15:30 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Čtvrtek
31.5. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za Bohuslava Bartoše, rodiče a d. v oč. (P.J.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice – slavnost Těla a Krve Páně (P.J.)

Pátek
1.6. 2018

Památka sv. Justina, mučedníka
18:00 hod. Vavřinec – za Blanku Čápovou (P.J.)

Sobota
2.6. 2018

Neděle
3.6. 2018

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

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za rod Šimonů (P.K.)
Zámecká kaple – za rodiče, sourozence a duše v oč. (P.K.)
Vavřinec – adorace před NSO a nabídka sv. smíření (P.H.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)

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

Slavnost Těla a Krve Páně
Vavřinec – za Albina Luciaka a rodiče (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky–eucharistický průvod (K.)
Lipí – poutní mše svatá (P.H.)
Michael – NEBUDE
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za † manžela, sourozence a duše v oč. (P.J.)

