OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Ve středu v učebně na děkanství pokračují biblické hodiny.

•

Ve čtvrtek od 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitební setkání, na které jste
srdečně zváni.

•

Sbírka z následující neděle je určena na repatriaci migrantů a za tímto účelem bude
odeslána.

•

Během postního snažení dětí byla vybrána částka 1500 Kč. Tímto darem spolu
s příspěvkem farnosti podpoříme farností adoptované dítě. Děkujeme všem dětem,
které se do postního snažení zapojily.

•

Zájemci o zájezd do Medžugorie získají bližší informace z plakátku, který visí
v předsíni kostela sv. Vavřince.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Dary z minulé neděle, které byly určeny na modernizaci ozvučení a osvětlení
v kostele sv. Michaela vynesly částku 13 445 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
8.4. 2018

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

Pondělí
9.4. 2018

Úterý
10.4. 2018
Středa
11.4. 2018
Čtvrtek
12.4. 2018

Intence
2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)
Vavřinec – za dar lásky a pokoje a za duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – na poděkování (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)

Slavnost Zvěstování Páně
7:00 hod. Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy (K
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – Za Žofii a Ivana Hajdukovy a Annu a
Jaroslava Šolcovy (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za zemřelého tatínka (P.H.)
Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka
16:00 hod. Vavřinec – za rodinu Jiráskovu (P.K.)

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Pozděnovy, syna Josefa a duše
v očistci (P.K.)

Pátek
13.4. 2018

18:00 hod. Vavřinec–za Jaroslava a Ludmilu Prokopovy a celý rod (J

Sobota
14.4. 2018

7:30 hod. Vavřinec – Za paní Janu Horákovou a duše v očistci (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Zelený, sestru a bratra (P.J.)
7:30 hod.

Neděle
15.4. 2018

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

3. neděle velikonoční
Vavřinec – za Jaroslava Balcara, sestru, rodiče, Josefa
Balcara, celý rod, Václava Rouska a duše v očistci (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Václava a Anežku Řehákovy (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Štěpánovu, Balcarovu a
Bubeníčkovu (P.H.)

