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

• V úterý bude farní kancelář zavřena.
• Ve čtvrtek v 17:00 hod. v učebně na děkanství pracovní setkání členů pastorační a
ekonomické rady farnosti.
Od 19:30 do 20:30 adorace před vystavenou NSO.
• Letošní farní den se uskuteční v sobotu 11.9. od 16:00 hod. na hřišti pod Babím. Součástí
programu budou atrakce pro děti, sportovní klání, opékání buřtů, hudba, společenství.
Občerstvení bude zajištěno. Farníky/ce prosíme o sladkosti, kterými obohatíme
občerstvení. Přijměte srdečné pozvání.
• V neděli 12.9. se koná Rokolská pouť. Mše svaté budou slouženy v 10:30 a v 15:00 hod.
• ŘKF-děkanství Broumov ve spolupráci s CDS Náchod plánuje vypravit autobus na mši
sv. celebrovanou papežem Františkem v Šaštíně ve středu 15. září v 10:00 hod.
A) podmínky:
• obě dávky očkování proti Covidu-19 (2. dávka musela být podána do 22/08 vč.)
• samostatná
rezervace
https://registracia.navstevapapeza.sk/sk/registracia/sastin//

na

• přihlášení se u P. Martina Lanži na 731 110 397/church.broumov@gmail.com
do úterý 07/09 do 12:00
B)
• Trasa autobusu: odjezd z Broumova 14/09 v 23:00, poté Police nad Metují
23:15, Hronov 23:30, Náchod - aut. nádr. 23.45, Nové M/M - aut. nádr. 24:00.
• Sektory pro vstup na mši sv. se uzavírají 15/09 v 08:00 hod.
• Předpokládaný návrat v pozdních nočních hodinách 15/09.
• Cena se bude odvíjet od počtu účastníků, rozhodně však nebude nižší než 500,Kč/osoba.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• V kostele sv. Jana Nepomuckého v Studnici se během prázdnin na pomoc rodině Jarušky
Ježkové vybralo 12 505 Kč. Všem dárcům děkujeme.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 2. 10. 2021
farní zájezd.
Program:
Odjezd z Náchoda Masarykova náměstí v 6:30.
Příjezd do Olomouce v 9:30.
Krátká návštěva kláštera dominikánů, kde se sejdeme s P. Krasuckim.
Prohlídka centra Olomouce, návštěva Arcibiskupského muzea, katedrály sv.
Václava , kaple sv. Jana Sarkandra.
Přesun na poutní místo Svatý Kopeček.
Odjezd do Náchoda s předpokládaným příjezdem v 19:00.
Předpokládaná cena zájezdu 300 Kč. V ceně nejsou započítány poplatky za
vstupy. Zájemci se mohou zapisovat v zákristii kostela sv. Vavřince.
Přijměte srdečné pozvání.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Intence
23. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodu Páců (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Michael – za Boží požehnání do nového škol. Roku (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

Neděle
5. 9. 2021

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

Pondělí
6. 9. 2021

7:00
9:30

Vavřinec – za Václava Kubeše, živé i † z toho rodu (K.)
Domov důchodců (F.)

Úterý
7. 9. 2021

18:00

Vavřinec – na poděkování za dar dlouhého života (H)

Středa
8. 9. 2021

16:00

Svátek Narození Panny Marie
Vavřinec – za rodinu Matějusovou (F.)

Čtvrtek
9. 9. 2021

7:00
19:30

Vavřinec – za Janičku a duše v očistci (K.)
Vavřinec – adorace před vystavenou NSO (F.)

Pátek
10. 9. 2021

18:00

Vavřinec – za rodiče z obojí strany Věru a Jindřicha a duše
v očistci (F.)

Sobota
11. 9. 2021

7:30
18:00
7:30

Neděle
12. 9. 2021

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

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za bratra Michaela a tetu Annu (K.)
Vavřinec – za zemřelého tatínka (H.)
24. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Annu a Aloise Vlčkovy, sestru, vnuka a duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Drahoslavu Fišerovou (F.)
Česká Čermná (K.)
Kramolna – poutní Mše svatá (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

