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

•

Dnešní sbírka je určena na Domácí hospic Duha o.p.s., který vznikl v roce 2009
v Hořicích a pečuje o umírající v Podkrkonoší.
Novokněz P. Jan Lukeš bude dnes ve 14:00 hod. ve farním kostele v Červeném
Kostelci slavit „primiční“ mši svatou.

•

Ve čtvrtek v 19:00 hod. v kostele sv. Michaela houslový koncert Jiřího Sychy a
Filipa Dvořáka.
Ve Studnici a v České Čermné půl hodiny přede mší svatou svátost smíření.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné nebo starší farníky v jejich domovech. Zájemce
o návštěvu kněze zapište v zákristii kostela sv. Vavřince.
V 17:00 začíná Andělka. Zveme všechny děti od tří let. Nebojte se mezi nás přijít.
Kdo by se přeci jen bál, může si s sebou vzít někoho z rodičů nebo prarodičů. Čím
nás bude více tím lépe.
Na závěr páteční mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
Po mši svaté setkání mládeže v klubovně na děkanství.

•

V sobotu v 9:30 hod. v kostele sv. Vavřince nácvik biřmovanců na nedělní liturgii.
Účast biřmovanců povinná.
Od 16:00 – 18:00 v kostele sv. Vavřince výstav NSO a nabídka svátosti smíření.

•

V neděli při mši svaté v 10:00 v kostele sv. Vavřince diecézní biskup Mons. Jan
Vokál udělí svátost biřmování. Biřmovanci s kmotry zaujmou svá místa v 9:30 a
asistence se dostaví do zákristie v 9:30. Žádáme o dochvilnost. Z tohoto důvodu se
mění dopolední pořad bohoslužeb. Přijměte srdečně pozvání na tuto slanost, která se
v náchodské farnosti koná po pěti letech.
Následující neděli bude možné přispět na nátěr kopulí kostela sv. Vavřince. Předem
děkujeme za pochopení a vstřícnost.

•

Měsíc říjen je spjat s modlitbou růžence. Věnujme této osvědčené modlitbě
pozornost, a zvláště v nastávajícím měsíci se ji modleme v soukromí, v rodinách
nebo přede mší svatou.

Poděkování

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
30.9. 2018

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
12:00 hod.
18:00 hod.

Pondělí
1.10. 2018
Úterý
2.10. 2018
Středa
3.10. 2018
Čtvrtek
4.10. 2018

Pátek
5.10. 2018
Sobota
6.10. 2018

Neděle
7.10. 2018

Intence
26. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodinu Balcarovu, Stehnovu a Hanzalovu (J
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael (poutní mše svatá) – za Jiřího Jansu a rodiče
z obojí strany (P.K.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Jizbice – posvícení (P.K.)
Vavřinec – za nová kněžská a zasvěcená povolání (P.H.)

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve
7:00 hod. Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy (K
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
18:00 hod. Jizbice (P.J.)
Památka sv. andělů strážných
18:00 hod. Vavřinec – za Matěje Čížka (P.H.)
16:00 hod. Vavřinec – za Wilhelma Hillmanna, rodiče a sourozence (J
Památka sv. Františka z Assisi
7:00 hod. Vavřinec – za Miroslava Macháně a celý rod (P.K.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice (P.J.)
První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Bertu Hrnčířovou a celý rod (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – za zetě a jeho rodinu (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. smíření (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče a duše v očistci (P.J.)
7:30 hod.
8:00 hod.
10:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

27. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i zemřelé osadníky z Bražce (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec (biřmování) – za živé i † farníky (biskup)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za víru vnoučat (P.J.)

