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

•

V pátek na slavnost sv. Cyrila a Metoděje budou slouženy mše svaté v 7:30 a v 18:00.
Kněz navštíví nemocné v jejich domovech.
Na závěr večerní mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.

•

V sobotu v kostele sv. Vavřince od 16:00 – 18:00 výstav NSO a příležitost ke svátosti
smíření.

•

V neděli 7.7. v kostele sv. Vavřince při mši svaté v 9:00 hod. zástupci farnosti
poděkují P. Jiřímu Jakoubkovi za jeho službu v náchodské farnosti. Po mši svaté bude
připravené drobné občerstvení včetně sklenky vína.

•

Od měsíce července úklid kostela sv. Vavřince bude prováděn ve dvou uskupeních a
ve dvou termínech. První uskupení (páteční) bude provádět úklid pravidelně první a
třetí pátek v měsíci. Druhé uskupení (čtvrteční) bude provádět úklid druhý a čtvrtý
čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté.

•

Následující neděli bude možné přispět na opravu soklu budovy děkanství. Na opravu
soklu máme zatím nastřádáno 102 921 Kč. V neděli 28.7. v 18:00 hod. bude sloužena
za dobrodince farnosti mše svatá.

Poděkování

😊
•

Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.

•

Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na charitu, vynesly v Náchodě peněžitou
částku 15976 Kč a v Studnici 3470 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
30.6. 2019

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

Pondělí
1.7. 2019
Úterý
2.7. 2019
Středa
3.7. 2019
Čtvrtek
4.7. 2019
Pátek
5.7. 2019

Sobota
6.7. 2019

Neděle
7.7. 2019

Intence
13. neděle v mezidobí
Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.J.)
Jan Křtitel (poutní mše sv.) – za Jana, Marii a
Josefa Vítkovy (P.K.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vysokov (poutní mše svatá) (P.K.)
Vavřinec – za Lenku Kadaníkovou a Vlastu
Peterovou (P.H.)

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Horákovy, Dvořákovy a celý
rod (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
18:30 hod. Vysokov (P.H.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Vlachovy a rodinu (P.H.)
Svátek sv. Tomáše, apoštola
16:00 hod. Vavřinec – za Miroslava Macháně a celý rod (P.K.)
Památka sv. Prokopa, opata
7:00 hod. Vavřinec–za Josefa Celbu, manželku a zemřelé děti
(P.K.)
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – doporučený svátek
7:30 hod. Vavřinec – za rodinu Molíkovu (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Hofmmanovu, švagra a duše
v očistci (P.K.)
7:30 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
Vavřinec – za † z rodiny Celbovy a duše v oč. (P.K.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
Zámecká kaple – za uzdravení po operaci (P.J.)
Vavřinec – za zemřelou dceru a duše v očistci (P.H.)
14. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Janu Kludákovou a rodinu (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – živé i † farníky (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná - (P.K.)
Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.)

