OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
5. neděle velikonoční
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Na úterý připadá Svátek práce. Farní kancelář bude zavřena.
V úterý od 17:30 – 18:00 první májová pobožnost. Přijměte srdečné pozvání na
májové pobožnosti.

•

Ve čtvrtek půl hodiny před začátkem mše svaté ve Studnici a v České Čermné
svátost smíření.

•

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

•

V sobotu v 9:30 hod. v učebně na děkanství pokračuje příprava na biřmování.
Od 16:00 do 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav NSO a nabídka svátosti
smíření.

•

Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na modernizaci
ozvučení a osvětlení v kostele sv. Michaela.
Nedělní večerní mše svatá bude sloužena v kostele sv. Michaela.

•

Ministranty srdečně zveme na diecézní setkání ministrantů, které se uskuteční
2. června v Litomyšli. Zájemci se mohou zapisovat v kostele sv. Michaela. Bližší
informace včas zveřejníme.

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 kněžský seminář vynesly částky 22 105
Kč v Náchodě a 2228 Kč ve Studnici. Všem dárcům upřímně děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7:30 hod.

Neděle
29.4. 2018

Pondělí
30.4. 2018
Úterý
1.5. 2018

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

7:00 hod. Vavřinec – za rod Forbelských (P.J.)
Sv. Josefa dělníka
18:00 hod. Vavřinec – za † Ilsu Marii Stonjekovou (P.H.)
19:00 hod. Kramolna (P.K.)

Středa
2.5. 2018

16:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Čtvrtek
3.5. 2018

7:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.

Pátek
4.5. 2018

18:00 hod.

Sobota
5.5. 2018

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

Neděle
6.5. 2018

Intence
5. neděle velikonoční
Vavřinec – na poděkování za 80 let života s prosbou o
požehnání do dalších let (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – NEBUDE
Plhov – poutní mše svatá (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (P.H.)

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

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Vavřinec – za Vlastu Volfovou (P.H.)
Plhov (P.J.)
Jizbice (P.K.)
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Vavřinec – za uzdravení duše i těla vnučky, její rodiny, za
Boží pomoca ochranu Panny Marie (P.K.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.J.)
První pátek v měsíci
Vavřinec – za Bertu Hrnčířovou, rodiče a sourozence (J.)
Vavřinec – za obrácení a za zemřelé (P.K.)
Zámecká kaple (P.J.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka svátosti smíření (P.K.)
Vavřinec – za Marii a Ladislava Škrabkovy (P.H.)
6. neděle velikonoční
Vavřinec – na poděkování za dar zdraví s prosbou za Boží
pomoc a ochranu (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Michael – za Jiřího Štěpána a rodiče (P.J.)

