OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
22. 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 nabídka
svátosti smíření.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné a seniory v jejich domovech.
Na závěr mše svaté krátký výstav NSO doprovázený moderovanou adorací.
• V sobotu v kostele sv. Vavřince od 16:00 do 18:00 výstav NSO a zároveň nabídka
svátosti smíření.
• Následující neděli v kostele sv. Michaela v 10:15 bude sloužena mše svatá, při které
budeme prosit o dary Ducha Svatého do nastávajícího školního roku. Žáci si sebou mohou
přinést školní pomůcky (aktovku), které ponesou s dary a které budou na závěr mše svaté
požehnány.
V neděli bude možné přispět na opravy soklu budovy děkanství. Předem děkujeme za
vstřícnost. Za dárce (dobrodince farnosti) bude sloužena v neděli večer mše svatá.
• Letošní farní den se uskuteční v sobotu 12. září od 16:00 hod. na hřišti pod Babím.
Součástí programu budou atrakce pro děti, fotbalové klání mezi seniory a juniory, opékání
buřtů, hudba, společenství. Pokud se najdou farníci/ce a přinesou napečené sladkosti,
občerstvení tím bude bohatší. Přijměte srdečné pozvání.
• Tajemství lidské lásky v Božím plánu.
Centrum pro rodinu nabízí formační kurz pro manžele, kteří touží objevovat krásy
manželské lásky porozumět cestě vzájemného darování se cítit se být milováni - poznat
dynamiku lásky v pravdě žít svůj manželský slib předcházet odcizení se ve vztahu naučit
se žít a čerpat ze svátosti manželství.
Základní formace manželů probíhá v průběhu školního roku od září do května. Celkem
je to pět příjemně strávených nedělních odpolední. Součástí kurzu je také doprovázení,
které pomáhá prohloubit probíraná témata ve vlastním manželském vztahu. Manželé
mohou následně využít programu trvalé formace.
Vítáme celou rodinu, program pro děti je zajištěn.
Zájemce prosíme, aby se obrátili na paní Táňu Blažkovou, tel.: 603 458 843, e-mail:
blazkova@bihk.cz.
Kurzem provází P. Stanislav Tomšíček, manželé Blažkovi a pozvaní hosté. První setkání
se koná 13. 9. 2020.
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Děkujeme za osobní dary 4 000 a 10 000 určené na opravu oken budovy děkanství.
Vybráno tak máme 109 387 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
Neděle
30. 8. 2020 10:15
10:30
18:00

Intence
22. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Zelených (K.)
Studnice – (H.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Během prázdnin není mše svatá
Česká Čermná (H.)
Vavřinec – za Marii a Lukáše Radiměřských (F.)

Pondělí
31. 8. 2020

Vavřinec – za manžela Ludvíka Kubíčka, rodiče, sestru Marii a
Zdeňku a za duše v očistci (K.)

Úterý
1. 9. 2020
Středa
2. 9. 2020

Čtvrtek
3. 9. 2020

Pátek
4. 9. 2020
Sobota
5. 9. 2020

Neděle
6. 9. 2020

7:00

18:00

Vavřinec – za Jana Jaščevskýho, sestru Mílu a jejich rodiče (H.)

16:00

Vavřinec – na poděkování za obětavost kněží naší farnosti (K.)

7:00
17:00
18:00

Památka sv. Řehoře Velikého
Vavřinec – za rodinu Máslovu, Maršíkovu, Šolcovu, Kaválkovu a
duše v očistci (F.)
Česká Čermná (K.)
Studnice (F.)

18:00

Vavřinec – za rodiče Novákovy, pět synů, tři dcery a živé i zemřelé
z toho rodu (F.)

7:30
16:00
18:00

Vavřinec – na poděkování za 55 let života a za Boží požehnání do
dalších let (F.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka svátosti smíření (K.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (H.)

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

23. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a celý rod (F.)
Studnice – (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Michael – prosba o dary Ducha Svatého do nového škol. roku (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (K.)

