OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Sbírky z této neděle jsou určeny na pastorační aktivity v diecézi a na tento úmysl budou
odvedeny.
Slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční.
• Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny přede mší svatou svátost smíření.
• V pátek navštíví kněz nemocné a seniory v jejich domovech.
Od 17:00 v kostele sv. Vavřince nabídka svátosti smíření. Zpovědní službu přislíbil
P. Miloš Pachr.
Po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
• V sobotu v kostele sv. Vavřince od 16 do 18 výstav NSO a příležitost ke svátosti smíření.
• Následující neděli bude možné přispět na opravu oken děkanství, kterou se tento rok
chystáme uskutečnit. Předem děkujeme za pochopení.
• Aktualizovaný pastorační plán na měsíce červen a červenec:
• 12. června Noc kostelů
• 13. června jarní úklid kostele sv. Vavřince
• 14. června Boží Tělo
• Plánované první svaté přijímání se překládá na říjen
• Plánovaný farní den se překládá na září
• 27. června kněžské svěcení jáhna Františka Filipa
• 12. července v Náchodě novokněžské požehnání P. Františka Filipa
• 19. července v Studnici a České Čermné novokněžské požehnání P. Fr. Filipa

Poděkování
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky i za dary do pokladniček.
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
Neděle
31.5.2020

Pondělí
1.6.2020
Úterý
2.6.2020
Středa
3.6.2020
Čtvrtek
4.6.2020

Pátek
5.6.2020
Sobota
6.6.2020

Neděle
7.6.2020

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

Intence
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Vavřinec – za Boží ochranu, pomoc a požehnání pro
matku a dceru a za duše v očistci (P.K.)
Studnice (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Vavřinec – za † Josefa Nyče (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – na poděkování (P.H.)

Památka Panny Marie, Matky církve
7:00 Vavřinec – za Jaroslava a Marii Dohnalovy (P.K.)
18:00 Vavřinec – za rod Šimonů a Dintarů (P.H.)
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
16:00 Vavřinec – na poděkování za dar života (P.K.)
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
7:00 Vavřinec – za rodinu Štěpánovu a o Boží pomoc (P.K.)
17:00 Česká Čermná (P.K.)
18:00 Studnice (P.H.)
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
18:00 Vavřinec – za oboje rodiče Věru a Jindřicha a duše v oč. (K
sv. Norberta, biskupa
7:30 Vavřinec – za Ludmilu a Václava Korcovy a sestry Věru a
Jiřinu (P.K.)
16:00 Vavřinec – adorace před NSO a svátost smíření (P.K.)
18:00 Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)

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

Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a celý rod (P.K.)
Studnice – (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Vavřinec – na poděkování za 70 let života a o Boží
požehnání pro celou rodinu (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.K.)

