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

 V pondělí dopoledne bude uzavřena farní kancelář.
 Ve čtvrtek v 19.00 hod. v kostele sv. Michaela poslední modlitební setkání tohoto
školního roku, na které jste srdečně zváni.
 V pátek pokračuje příprava na první svaté přijímání od 14.45 hod.
 Květiny na výzdobu kostela je možné nosit v pátek do 13.00 na děkanství.
 Program Noci kostelů se uskuteční již tento pátek. Podrobný scénář zjistíte z plakátů.
Srdečně zvou organizátoři.


Intence na měsíce červenec až září je možné průběžně zapisovat na děkanství.



Na farní pouť do Želiva odjíždíme v sobotu 11. června v 7.30 z Masarykova náměstí
od hotelu Beránek. Autobus ještě zastaví na autobusové zastávce Na rozcestí u mlýna.
Cena pro dospělého, která zahrnuje dopravu, vstupné do kláštera a oběd činí 410 Kč.
Pro děti 100 Kč. Podle svých finančních možností účastníci pouti zaplatí cestou
v autobuse. Začátek mše svaté je stanoven na 11.00 hod. v klášterní kapli. Dále bude
následovat prohlídka kláštera, oběd a setkání s opatem P. Jáchymem Šimkem.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Dnes je možné přispět do připravené pokladničky na opravy střechy kostela sv. Jana
Křtitele.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Intence
10. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachu
a zetě (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Na poděkování za 70 let společného života (J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vysokov – pouť (P.K.)
Vavřinec – Za Josefa Kylara (P.J.)

Neděle
5.6. 2016

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

Pondělí
6.6. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za vyslyšení proseb (P.K.)
9.30 hod. Domov důchodců (P.J.)
19.00 hod. Vysokov – pouť (P.J.)

Úterý
7.6. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za nemocné z rodiny a za dar víry pro rodiny
(P.J.)

Středa
8.6. 2016

16.00 hod. Vavřinec – Za rodinu Potůčkovu a Procnerovu (P.K.)

Čtvrtek
9.6. 2016
Pátek
10.6. 2016

Sobota
11.6. 2016

Neděle
12.6. 2016

7.00 hod. Vavřinec – Za Jiřinu a Václava Grymovy a celý rod (J.)

18.00 hod. Vavřinec – Na dobrý úmysl (P.J.)

Památka sv. Barnabáše, apoštola
7.30 hod. Vavřinec – Za Boží pomoc pro rodinu (P.J.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Vlastíka Andrše (P.H.)

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

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za maminku a duše v očistci (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za rodiny Šimonovy (P.J.)
Česká Čermná (P.K)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – Za rodiny Bubeníčkovu, Balcarovu a
Štěpánovu (P.H.)

