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

 MO KDU-ČSL srdečně zve na přednášku známé publicistky Kateřiny Lachmanové na
téma „Typické překážky usmíření“. Přednáška se uskuteční tuto neděli 6.11. od 17:30
v přednáškovém sále hotelu Beránek.
 Čtvrteční výuka náboženství pro 6. a 7. ročník se ruší.
 Ve čtvrtek od 19:00 hod. v kostele sv. Michaela společná modlitba, na kterou jste
srdečně zváni.
 Chlapce a děvčata zveme v sobotu od 16:30 hod. na ministrantskou schůzku.

 Farní kancelář bude mít tento týden omezený provoz. Děkan P. Zdeněk Kubeš zde
bude sám a během týdne musí plnit různé povinnosti mimo kancelář i farnost.
Děkujeme za pochopení.
 Všichni jste zváni na koncert Veky - Vesmírné kapely, což je křesťanská mládežnická
kapela při DCŽM Vesmír. Koncert se uskuteční v neděli 20.11. v 14:30 v kostele sv.
Michaela. Veka zároveň doprovodí mši sv. v 10:15 ve sv. Michaelu.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Tuto neděli můžete přispět do připravené pokladničky na opravu schodiště na kůr
v kostele sv. Michaela. Předem děkujeme za vstřícnost a pochopení.
 Sbírka z následující neděli bude určena na plošné pojištění církevního majetku a za
tímto účelem bude odeslána.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
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8.11. 2016

Středa
9.11. 2016

Čtvrtek
10.11. 2016
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7.00 hod.

Intence
32. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za rodiny Térovy, Hartmanovy a d. v oč. (J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za Markétu Hauckovou a rodiče (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Jizbice – Posvícení (P.K.)
Vavřinec – Za Radku Šimákovou a celý rod (P.K.)

Vavřinec – Za Františku Beníčkovou, manžela a celou
rodinu (P.K.)

18.00 hod. Vavřinec – Za dar života a duše c očistci (P.H.)
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
9.00 hod. Vavřinec – bohoslužba slova při příležitosti vikariátní
konference
16.00 hod. Vavřinec – Za manžela, oboje rodiče a sestry (P.K.)

7.00 hod.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
Vavřinec – Za nenarozené děti (P.K.)

Památka sv. Martina, biskupa
18.00 hod. Vavřinec – Za Helenu a Josefa Hozákovy a rodiče z obojí
strany (P.K.)
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
7.30 hod. Vavřinec – Za Marii Peřinovou, manžela a rodiče (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za pana Milouše Korejse (P.J.)

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

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za maminku a d. v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Josefa a Jarmilu Hanušovy (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec–Za Leopoldu Prášilovou, manžela a celý rod (H

