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

•

Dnes je možné přispět na probíhající opravy soklu budovy děkanství. Díky štědrosti
dárců máme vybráno 119 504 Kč. V neděli 4.8. a ve čtvrtek 15.8. budou mše svaté
v 18:00 hod. slouženy za dobrodince farnosti.

•

Ve farnosti začal jáhenskou službu Bc.Th. František Filip. K jeho službě mu přejeme a
vyprošujeme hojnost Božích darů. Úkolem jáhna v katolické církvi je především
„hlásat Boží slovo“. To znamená např. předčítat z evangelia při liturgii, křtít, oddávat,
pohřbívat a vyučovat. Může mít na starosti též charitativní službu (návštěvy
nemocných) či administrativu (správa farnosti).
Jáhen na rozdíl od kněze nosí na albě či rochetě štolu šikmo přes levé rameno a
sepjatou na boku (jako šerpu).
Jáhni mohou být označováni jako dočasní – ti jsou na jáhny svěceni, ale jsou současně
kandidáty kněžství, neboť jáhenskou službu má po nějakou dobu zastávat každý, kdo
se má stát knězem.

•

Páteční, sobotní a nedělní večerní mše svaté budou slouženy v kostele sv. Michaela.

•

Následující neděli oslavíme patrona děkanského kostela sv. Vavřince. Při mši svaté
v 9:00 hod. kněz požehná chleby, které po mši svaté budou rozdány před kostelem.
Prosíme o pomoc při přípravě chlebů a při jejich rozdávání před kostelem. Účastí na
titulární slavnosti kostela při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky. Přijměte
srdečné pozvání na Vavřineckou pouť.

•

Rozpis výuky náboženství na následující školní rok 2019/20
•
•
•
•
•
•
•

1. a 2. třída
3. třída
4. a 5. třída
6. a 7. třída
8. a 9. třída
Studnice
Česká Čermná

pátek
pátek
pátek
čtvrtek
čtvrtek
čtvrtek
středa

15:00 hod.
15:00 hod.
15:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.
16:30 hod.
14:00 hod.

Výuka náboženství začne v týdnu od 23.9. 2019.
Přihlášky na výuku náboženství je možné vyzvednout v kostele sv. Vavřince a
vyplněné odevzdat v zákristii kostela nebo v kanceláři na děkanství.
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
Hodina

Neděle
4.8. 2019

Pondělí
5.8. 2019
Úterý
6.8. 2019
Středa
7.8. 2019

Čtvrtek
8.8. 2019
Pátek
9.8. 2019
Sobota
10.8. 2019

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:30 hod.
10:30 hod.
11:00 hod.
18:00 hod.

Posvěcení římské baziliky Panny Marie
7:00 hod. Vavřinec – za rod Šimonů a Dyntarů (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P. Kolbaba a jáhen Filip)
Svátek Proměnění Páně
18:00 hod. Vavřinec – za Soňu Kovářovou (P.H.)
16:00 hod. Vavřinec – za rodiče Rosovy, prarodiče z obojí
strany a Otakara Rosu (P.K.)
Památka sv. Dominika, kněze
7:00 hod. Vavřinec – za Antonína a Jana Valáškovy (P.K.)
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže
18:00 hod. Michael–za Pavla Hoffmanna, rodiče a sourozen. K
Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
7:30 hod. Vavřinec–na poděkování za dar života a za d. v oč. K
18:00 hod. Michael – za kněžská a řeholní povolání (P.H.)

7:30 hod.
Neděle
11.8. 2019

Intence
18. neděle v mezidobí
Vavřinec–za dar lásky, pokoje a zdraví pro rodiče K
Studnice – vlastní intence (P.H.)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – vlastní intence (P.H.)
Dědov – mše svatá pro skauty (P.K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.K.)

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

Titulární slavnost kostela sv. Vavřince
Vavřinec– za P. Josefa Blahníka, sourozence, rodiče
a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P. Lukeš)
Vavřinec – živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná - (P.H.)
Michael – za nová kněžská a zasvěcená povolání (H

