OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

 Na pondělí připadá státní svátek Den osvobození od fašismu.
 Ve středu a v pátek budou mše svaté slouženy v kostele sv. Michaela. Předcházet
jím budou májové pobožnosti. Důvodem přemístění bohoslužeb je hudební produkce
na náměstí v rámci festivalu Prima sezona.
 Ve čtvrtek u sv. Michaela modlitební setkání.
 V pátek pokračuje příprava na první svaté přijímání.
 Odpoledne setkání pro nejmenší Andělka.
 V sobotu v katedrále Sv. Ducha diecézní biskup Mons. Jan Vokál udělí kněžská
svěcení.
 Ministranty srdečně zveme na diecézní setkání ministrantů, které se uskuteční
27. května v Dobrušce. Zájemci se mohou zapsat nejpozději v neděli 7. května. Bližší
informace včas zveřejníme.
 Sbírka je určena na kněžský seminář a na tento účel bude odeslána.
 Dnes je možné přispět na opravy a investice plánované na letošní rok.
 Svaz česko-polsko-německého přátelství pořádá setkání rodáků, kteří pocházejí z
okolí Čermné a Kudowy. Setkání začne 15.5. 2017 v 11:00 hod. mší svatou v kostele
ve Velkém Poříčí, kterou bude sloužit prelát Jung a dále bude pokračovat v restauraci
na náměstí.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
7.5. 2017

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

Pondělí
8.5. 2017

Úterý
9.5. 2017
Středa
10.5. 2017

Čtvrtek
11.5. 2017

7:00 hod.
19:00 hod.
19:00 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.
19:00 hod.
15:30 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
7:00 hod.
9:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.

Pátek
12.5. 2017

17:30 hod.
18:00 hod.

Sobota
13.5. 2017

7:30 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.

Neděle
14.5. 2017

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:30 h.
10:30 hod.
15:00 hod.
17:30 hod.
18:00 hod.

Intence
4. Neděle velikonoční
Vavřinec – Za manžela a rodiče z obojí strany (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Za Jaroslava Jiroucha a jeho rodiče (P.J.)
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Vavřinec – Za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a
duše v očistci (P.K.)
Vysokov (P.J.)
Lipí (P.H.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za rodiče z ob. str., manžela a d. v oč. (P.H.)
Kramolna (P.K.)
Michael – Májová pobožnost (P.K.)
Michael – Za Vyslyšení a Boží pomoc (P.K.)
Plhov (P.K.)
Jizbice (P.J.)
Vavřinec – Za rodinu Celbovu a zemřelé děti (P.K.)
Vavřinec – Zahájení vikariátní konference
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.J.)
Nezávazná památka sv. Pankráce, mučedníka
Michael – Májová pobožnost (P.K.)
Michael – Za pana Josefa Kylara (P.J.)
Nezávazná památka Panny Marie Fatimské
Vavřinec – Za manžela a rodiče (P.K.)
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec–Za rodinu Horákovu, Škodovu a Dvořákovu (H)
5. neděle velikonoční
Vavřinec – Za obrácení a Boží pomoc pro vnučku (P.J.)
Studnice – Poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Plhov – Poutní mše svatá (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Pavlišov – Poutní mše sv. se ruší – kaple se opravuje
Vavřinec – Májová pobožnost (P.H.)
Vavřinec – Za Růženu a Josefa Zelených, celý rod a Boží
požehnání (P.H.)

