OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
3. neděle velikonoční
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Dnes je možné přispět na plánovanou opravu soklu budovy děkanství. Předem
děkujeme za vaši vstřícnost a pochopení.
Od 9:30 do 10:30 si zájemci mohou vypůjčit knihu z farní knihovny. V knihovně je
přes 800 svazků. Seznam knih je dostupný na internetových stránkách farnosti.

•

V úterý a v sobotu budou večerní mše svaté slouženy v kostele sv. Michaela.

•

Ve středu na Den osvobození od fašismu bude farní kancelář zavřena.

•

Ve čtvrtek v 9:00 hod. v kostele sv. Vavřince bohoslužba slova, která zahájí vikariátní
setkání kněží.
V 19:00 hod. v učebně na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti.
V 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitební setkání, na které jste srdečně zváni.

•

V pátek po mši svaté společenství mládeže.

•

Sbírky z následující neděle jsou určeny na kněžský seminář a za tímto účelem budou
odeslány.

•

Úmysly mší svatých na měsíce červenec až září je možné zapisovat 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
5.5. 2019

Pondělí
6.5. 2019

Úterý
7.5. 2019
Středa
8.5. 2019

Čtvrtek
9.5. 2019

Intence
3. neděle velikonoční
7:30 hod. Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (P.K.)
8:00 hod. Studnice – vlastní intence (P.J.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
10:15 hod. Michael – za manžele Ducháčovy a Drašnarovy (K.)
10:30 hod. Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za Stanislava Smolu, manželku, za živé i
zemřelé z toho rodu a za duše v očistci (P.J.)
7:00 hod. Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery,
snachu, zetě a duše v očistci (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
15:00 hod. Pohřeb paní Marie Bartošové (P.J.)
18:30 hod. Vysokov (P.J.)
19:00 hod. Lipí (P.H.)
18:00 hod. Michael – za syna Tomáška, synovce Martina a duše
v očistci (P.H.)
19:00 hod. Kramolna (P.K.)
16:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Vavřinec – za pana Černohorského (P.H.)
Plhov (P.K.)
Jizbice (P.J.)

7:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.

Vavřinec – na úmysl dárce (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.J.)

Pátek
18:00 hod.
10.5. 2019
7:30 hod.
Sobota
11.5. 2019 18:00 hod.

Neděle
12.5. 2019

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

Vavřinec – za náš národ a za naši církev (P.J.)
Vavřinec – za ochranu a pomoc pro vnučku a
pravnoučka (P.K.)
Michael – za Jaroslava Jiroucha a jeho rodinu (P.H.)
4. neděle velikonoční
Vavřinec – za Boží pomoc a ochranu pro rodinu (J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Šimonů (P.J.)
Česká Čermná - (P.K.)
Vavřinec – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

