OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

 Dnes je možné přispět do připravené pokladničky na opravu střechy kostela sv. Jana
Křtitele. Budete to poslední sbírka na tento účel. Náklady tím budou pokryty.
 Vyzýváme rodiče školáků, aby své děti přihlásili na výuku náboženství. Přihlášky jsou
k dispozici na stolku s časopisy. Výuka náboženství začne v týdnu od 12. září. Rozpis
výuky náboženství je možné zjistit na internetových stránkách farnosti.
 Autobus na pouť do Králík je prozatím obsazený. Odjezd v sobotu 17.9. v 8.00 hod.
z Masarykova náměstí. Předpokládaná cena 150 Kč. Občerstvení si poutníci zajišťují
sami.
 Nový kurz Alfa začne od 14. září. Neváhejte se přihlásit, případně pozvat vaše známé,
dokud jsou ještě volná místa. Prosíme, nahlaste se i v případě, že se přijdete podívat na
první setkání, po kterém se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat. Kontaktní
informace jsou na letáčcích případně na internetových stránkách naší farnosti. Těší se
na vás tým Alfy."
 Farníky srdečně zveme na farní den, který se uskuteční v neděli 18. září od 14.00 hod.
v restauraci Vatikán. Účast přislíbil historik doc. Tomáš Petráček; promluví o Karlu
IV.
Poděkování

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
4.9. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Pondělí
5.9. 2016
Úterý
6.9. 2016
Středa
7.9. 2016
Čtvrtek
8.9. 2016

Intence
23. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Boží požehnání do nového školního roku (J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec - Za šťastný návrat (P.J.)

7.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Hudákovu (P.K.)
9.30 hod. Domov důchodců (P.J.)
15.00 hod Jan Křtitel – Pohřeb Ireny Stuchlíkové (P.J.)
18.00 hod. Vavřinec – Za požehnání pro nový běh kurzů Alfa (P.H.)
16.00 hod. Vavřinec–Za uzdravení těla a duše vnučky a celé rodiny K
Svátek Narození Panny Marie
7.00 hod. Vavřinec – Za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a
duše v očistci (P.K.)
9.00 hod. Vavřinec – Vikariátní setkání kněží
18.00 hod. Vavřinec – Za Helenu a Josefa Hozákovy a rodiče z obojí
strany (P.J.)

Pátek
9.9. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za biskupy, kněze, jáhny, bohoslovce a
řeholníky (P.J.)

Sobota
10.9. 2016

7.30 hod. Vavřinec – Za zemřelého manžela, dceru a d. v oč. (P.K.)
16.00 hod. Zámecká kaple – Za víru vnoučat (P.J.)
18.00 hod. Michael – Za rodiče z obojí strany, manžela a duše
v očistci (P.H.)

7.30 hod.
Neděle
11.9. 2016

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.
18.00 hod.

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
s prosbou o další pomoc (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za Jiřího Jansu a celý rod (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Kramolna – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – Za dobrodince farnosti (P.H.)

