OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

 Zveme na farní cyklovýlet, který se uskuteční tuto neděli. Sraz ve 14 hodin u mostu na
cyklostezce pod pivovarem. Pojedeme po cyklostezce směrem do Bělovse, do
Slaného a pak ke kostelu do Čermné. Zde navštívíme kostel s bránou milosrdenství,
zastavíme se na hřbitově (hned u kostela) u hrobu blahoslaveného Gerharda
Hirschfeldera. Zpáteční cestu povedeme přes Malou Čermnou (zde se můžeme
občerstvit), Velké Poříčí a po cyklostezce do Náchoda. Předpokládaný příjezd v 17.30.
Celkem se jedná o trasu cca 15 km téměř po rovině.
 Svátost smíření v České Čermné a ve Studnici půl hodiny před čtvrteční mší svatou.
 V pátek dopoledne kněz navštíví naše nemocné nebo starší farníky v jejich domovech.
Zájemci o návštěvu kněze se mohou zapsat v zákristii. V rámci Kuronských slavností
se v pátek ve 20.30 hod. v kostele sv. Vavřince uskuteční koncert.
 Mše svatá v zámecké kapli bude v sobotu 10. září.
 Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na opravu střechy
kostela sv. Vavřince. Budete to poslední sbírka na tento účel. Náklady tím budou
pokryty.
 Následující neděli počínaje budou opět slouženy mše svaté v kostele sv. Michaela.
První bude spojena s požehnáním do nového školního roku.
 Vyzýváme rodiče školáků, aby své děti přihlásili na výuku náboženství. Přihlášky jsou
k dispozici na stolku s časopisy. Výuka náboženství začne v týdnu od 12. září.
 Zájemci o účast na pouti do Králík v sobotu 17. září se i nadále mohou zapisovat
v zákristii.
 Nový kurz Alfa začne od 14. září. Neváhejte se přihlásit, případně pozvat vaše známé,
dokud jsou ještě volná místa. Prosíme, nahlaste se i v případě, že se přijdete podívat na
první setkání, po kterém se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat. Kontaktní
informace jsou na letáčcích případně na internetových stránkách naší farnosti. Těší se
na vás tým Alfy."
 Třetí oddíl junáka bude od září přijímat nové členy. Zájemci se mohou hlásit každý
pátek před 16.00 hod. ve skautské klubovně na děkanství.
Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
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Intence
22. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za rodiče Voborníkovy, Janu Zámečníkovou a
bratra Jana (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec - Za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

Památka Umučení sv. Jana Křtitele
7.00 hod. Vavřinec – Za syna Tomáška, synovce Martina a duše
v očistci (P.K.)
15.00 hod Jan Křtitel – Pohřeb Kataríny Balážové (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Marii Polcovou-Frintovou a celý rod (P.H.)
16.00 hod. Vavřinec – Za Růženu a Václava Fňoukovy a rodiče
z obojí strany (P.K.)
7.00 hod. Vavřinec – Za nenarozené děti (P.K.)
17.00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18.00 hod. Studnice (P.H.)
První pátek v měsíci
18.00 hod. Vavřinec – Za vyprošení lásky mezi lidmi (P.K.)
Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve
7.30 hod. Vavřinec – Za rodiny Šimonovy (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za kněze a nová duchovní povolání (P.J.)

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

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Boží požehnání do nového školního roku (J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Za šťastný návrat (P.J.)

