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

• Dnes je možné přispět na plánované opravy a investice.
• Květiny na výzdobu kostela je možné nosit na děkanství ve čtvrtek od 15:00 do 17:00
a v pátek do 13:00.
• Večerní mše svaté v pátek, sobotu a v neděli budou slouženy v kostele sv. Michaela.
Důvodem přemístění je hudební produkce během Vavřinecké pouti.
• Následující neděli oslavíme patrona děkanského kostela sv. Vavřince. Při mši sv.
v 9:00 hod. kněz požehná chleby, které po mši svaté budou rozdávány před kostelem.
Prosíme o pomoc při přípravě chlebů a při jejich rozdávání před kostelem. Účastí na
titulární slavnosti kostela lze při splnění obvyklých podmínek (svátost smíření, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) lze získat plnomocné odpustky. Přijměte
srdečné pozvání na Vavřineckou pouť.

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
Den

Hodina

Neděle
6.8. 2017

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

Pondělí
7.8. 2017

Úterý
8.8. 2017
Středa
9.8. 2017
Čtvrtek
10.8. 2017

Intence
Svátek Proměnění Páně
Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za Zdenku Tomešovou (P.J.)

7:00 hod. Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše
v očistci (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
Památka sv. Dominika, kněze
18:00 hod. Vavřinec – za rodiny Šimonovy (P.J.)
Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a muč
16:00 hod. Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání (P.K.)

7:00 hod.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.
Vavřinec – na novomanžele Matůše a Ditu (P.K.)

Pátek
11.8. 2017

Památka sv. Kláry, panny
18:00 hod. Michael – za manžela, dceru, vnuka, oboje rodiče a duše
v očistci (P.K.)

Sobota
12.8. 2017

Sobotní památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec–za živé i † z rodiny Efemberkovy a Škodovy (K
18:00 hod. Michael – za dobrodince farnosti (P.H.)

Neděle
13.8. 2017

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

Titulární slavnost kostela sv. Vavřince - Vavřinecká pouť
Vavřinec – za obrácení bratra a neteří a za d. v oč. (P.K.)
Studnice – (P.H.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná – (P.K.)
Michael – za rodinu Balcarovu, Bubeníčkovu a Štěpánovu
(P.H.)

