OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

 V pondělí a v úterý bude farní kancelář zavřena.
 V úterý od 17.30 – 18.00 hod. první májová pobožnost. Přijměte srdečné pozvání
k účasti na májových pobožnostech.
 V pátek kněz navštíví naše nemocné v jejich domovech. Zájemce o návštěvu kněze
zapište v zákristii sv. Vavřince.
 Pokračuje příprava na první svaté přijímání.
 Odpoledne setkání pro nejmenší Andělka.
 Po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
 Ministranty srdečně zveme na diecézní setkání ministrantů, které se uskuteční
27. května v Dobrušce. Zájemci nechť se zapisují v kostele sv. Michaela do neděle
7. května. Bližší informace včas zveřejníme.
 Římskokatolická farnost – děkanství Náchod hledá zodpovědného věřícího člověka
(muže nebo ženu) ke službě kostelníka pro kostel sv. Vavřince. Dobrovolníci se
mohou hlásit u děkana P. Zdeňka Kubeše, který jím sdělí podrobnosti.
 Sbírka z následující neděle je určena na kněžský seminář a na tento účel bude
odeslána.
 Následující neděli bude možné přispět na opravy a investice plánované na letošní
rok. Během dubna se podařilo opravit poškozené části vnější omítky kostela sv.
Michaela.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Děkujeme dětem, které během postního snažení našetřily pro naše adoptované dítě
částku 2715 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
30.4. 2017

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

Pondělí
1.5. 2017

7:00 hod.
19:00 hod.
19:00 hod.

Úterý
2.5. 2017

Středa
3.5. 2017

Čtvrtek
4.5. 2017
Pátek
5.5. 2017
Sobota
6.5. 2017

Neděle
7.5. 2017

9:30 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
19:00 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
7:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
16:00 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.

Intence
3. Neděle velikonoční
Vavřinec – Za Marii a Ladislava Škrabkovy (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za zemřelého tatínka (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Za rodiče, manžela a duše v očistci (P.H.)
Sv. Josefa Dělníka
Vavřinec – Za manžela, dceru, vnuka, rodinuŠolcovu,
Štěpánkovu a duše v očistci (P.K.)
Vysokov (P.J.)
Lipí (P.H.)
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
Domov důchodců (P.J.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za Blanku Čápovou (P.H.)
Kramolna (P.K.)
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za manžela a bratra (P.H.)
Plhov (P.J.)
Jizbice (P.K.)
Vavřinec – Za rodiče Voborníkovy a bratra Jana (P.K.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.J.)
První pátek v měsíci
Vavřinec – Májová pobožnost (P.K.)
Vavřinec – Za Boží pomoc a požehnání (P.J.)
Vavřinec – Za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery,
snachu, zetě, vnuky a duše v očistci (P.K.)
Zámecká kaple (P.J.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)
4. neděle velikonoční
Vavřinec – Za manžela a rodiče z obojí strany (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.J.)
Vavřinec – Za Jaroslava Jiroucha a jeho rodiče (P.J.)

