OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
 Ve čtvrtek v České Čermné i ve Studnici půl hodiny přede mší svatou svátost smíření.
 V měsíci červnu už nebude v Náchodě probíhat výuka náboženství.
 V pátek kněz navštíví nemocné a starší farníky v místě bydliště. Prosíme, zapište
zájemce o návštěvu kněze v zákristii. Po večerní mši svaté krátká adorace.
 V pátek pokračuje příprava na první svaté přijímání od 14.45 hod.
 Poslední setkání pro nejmenší Andělka od 17.00 hod.
 Květiny na výzdobu kostela je možné nosit v pátek do 13.00 na děkanství.
 Po večerní mši svaté setkání mládeže na děkanství.
 Setkání s rodiči prvokomunikantů proběhne v pátek v 19.00 hod. na děkanství.


Chlapce i děvčata zveme na ministrantskou schůzku. Začátek v sobotu v 16.30 hod.
v kostele.



Na farní pouť do Želiva odjíždíme v sobotu 11. června v 7.30 z Masarykova náměstí
od hotelu Beránek. Autobus ještě zastaví na autobusové zastávce Na rozcestí u mlýna.
Cena pro dospělého, která zahrnuje dopravu, vstupné do kláštera a oběd činí 410 Kč.
Pro děti 100 Kč. Podle svých finančních možností účastníci pouti zaplatí cestou
v autobuse. Začátek mše svaté je stanoven na 11.00 hod. v klášterní kapli. Dále bude
následovat prohlídka kláštera, oběd a setkání s opatem P. Jáchymem Šimkem.

Poděkování
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Sbírka z minulé neděle, která byla určena na potřeby diecéze, vynesla částku 9871 Kč
v Náchodě a 1154 Kč ve Studnici.
 Děkujeme všem, kteří se podíleli na sobotním úklidu kostela.
BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
29.5. 2016

Hodina
7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.

Intence
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky – eucharistický
průvod (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná (P.K.)
Lipí – pouť (P.H.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za dobrodince farnosti (P.H.)

Pondělí
30.5. 2016

Úterý
31.5. 2016

Památka sv. Zdislavy
7.00 hod. Vavřinec – Za Zdeňka Bíla (P.K.)
19.00 hod. Vysokov (P.J.)
19.00 hod. Lipí (P.H.)

15.00 hod.
17.30 hod.
18.00 hod.
19.00 hod.

Svátek Navštívení Panny Marie
Jan Křtitel – pohřeb paní Marcely Moravcové (P.K.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za zemřelé rodiče a duše v očistci (P.H.)
Kramolna (P.J.)

Středa
1.6. 2016

Památka sv. Justina, mučedníka
16.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Celbovy, syny Jana a Josefa (P.K.)

Čtvrtek
2.6. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Vlasákovy a syna Františka (P.K.)
17.00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18.00 hod. Studnice (P.J.)

Pátek
3.6. 2016

SLAVNOST NEJSĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
7.00 hod. Vavřinec – Za dar víry pro rodinu (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec–Za Albína Lucianka a rodiče (P.J.)

Sobota
4.6. 2016

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7.30 hod. Vavřinec – Za rodinu Středovu, rodiče a sourozence (K.)
16.00 hod. Zámecká kaple – Na poděkování za 50 let společného
života (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za uzdravení dcery a duše v očistci (P.J.)

7.30 hod.
Neděle
5.6. 2016

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

10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachu
a zetě (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Na poděkování za 70 let společného života (J.)
Česká Čermná (P.K)
Vysokov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – Za Josefa Kylara (P.J.)

