OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Těla a Krve Páně
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Dnes je možné přispět na modernizaci ozvučení a osvětlení kostela sv. Michaela.
Předem děkujeme za vstřícnost a podporu tomuto záměru.

•

Ve čtvrtek v České Čermné i ve Studnici půl hodiny před začátkem mše svaté
svátost smíření.
V 19:00 hod. v kostele sv. Vavřince se uskuteční varhaní koncert.

•

V pátek na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova budou v kostele sv. Vavřince
slouženy mše svaté v 7:00 a v 18:00 hod.

•

V sobotu od 9:30 v učebně na děkanství pokračuje příprava na biřmování.

•

V neděli ve Studnici při mši svaté v 8:00 hod. děti přistoupí k prvnímu svatému
přijímání.
Nedělní mše svatá v 18:00 je přeložena z kostela sv. Vavřince do kostela svatého
Michaela. V kostele sv. Vavřince se koná koncert Camerata Nova.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na generálním úklidu kostela sv. Vavřince.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
3.6. 2018

Pondělí
4.6. 2018
Úterý
5.6. 2018
Středa
6.6. 2018

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

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

7:00 hod. Vavřinec – na poděkování za dar života a Boží ochrany K
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 hod. Vavřinec – za maminku (P.H.)
Památka sv. Norberta, biskupa
16:00 hod. Vavřinec – za maminku (P.K.)

Čtvrtek
7.6. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Máslovy, dcery, zetě, vnoučata a
duše v očistci (P.K.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice (P.J.)

Pátek
8.6. 2018

Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
7:00 hod. Vavřinec – za manžele Durdíkovy a duše v očistci (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Jana Frintu a rodiče (P.J.)

Sobota
9.6. 2018

Neděle
10.6. 2018

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za rodinu Středovu, rodiče a sourozence (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Matouškovu a duše v očistci (P.J.)

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

10. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání(P.K.)
Studnice – první svaté přijímání (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vysokov – poutní mše svatá (P.J.)
Michael – za rodiče, sourozence a duše v očistci (P.H.)

