OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
27. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny před začátkem mše svaté svátost
smíření.
• Příští neděli 10.10. budeme v kostele sv. Vavřince slavit posvícení.
• Zveme mladé lidi ve věku 13 až 30 let do Červeného Kostelce, kde v sobotu 9. října od
17 hod. proběhne Vikariátní setkání mládeže s podtitulem "Proti proudu". Program bude
děleně pro mladší a starší mládež. Pro zájemce nabízíme nocleh do neděle. Vice informací
naleznete na facebooku "Vikariát Náchod" nebo na webu vikariatnachod.webnode.cz
• Do 15.10. je možné se hlásit k přípravě na svátost biřmování. Arch k zapsání je jak
v sakristii, tak na děkanství.
• Farní kancelář bude v úterý uzavřena.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci farního zájezdu do Olomouce.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
12:00
18:00

Intence
27. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Janičku a duše v očistci (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – na poděkování za 40 let manželství (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Jizbice – posvícenská mše svatá (F.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

Pondělí
4. 10. 2021

7:00
9:30
18:00

Památka sv. Františka z Assisi
Vavřinec – za ty, kteří museli opustit své domovy (F.)
Domov důchodců – mše sv. pro obyvatele domova (F.)
Jizbice (H.)

Úterý
5. 10. 2021

18:00

Vavřinec – za + Josefa Zákravského a Petra Martínka (H.)

Středa
6. 10. 2021

16:00

Vavřinec – za Josefa a Emílii Sukovy, duše v očistci a požehnání
do rodiny (F.)

Neděle
3. 10. 2021

Čtvrtek
7. 10. 2021

Pátek
8. 10. 2021
Sobota
9. 10. 2021

Neděle
10. 10. 2021

7:00
9:00
17:00
18:00
19:30

Památka Panny Marie Růžencové
Vavřinec – za manžela a jeho rod (F.)
Vavřinec – mše sv. (kněží náchodského vikariátu)
Česká Čermná (H.)
Studnice (F.)
Vavřinec – adorace před vystavenou NSO (F.)

18:00

Vavřinec – za rodiny Středovy a sourozence s rodinami (F.)

7:30
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za rod Kuhnů a Jirásků (F.)
Vavřinec – za Jaroslava Jiroucha a jeho rodinu (H.)

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

27. neděle v mezidobí
Vavřinec – za osadníky z Bražce (F.)
Studnice (posvícení) (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec (posvícení) – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vysokov – posvícenská mše svatá (H.)
Michael – za Jiřího Jansu a rodiče (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Pavlišov – posvícenská mše svatá (F.)
Vavřinec – za Otu Friedla (H.)

