OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
23. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Tuto středu 11. září začíná v naší farnosti nový běh kurzu Alfa. Stále je možné se
přihlásit, případně pozvat vaše známé. Prosíme nahlaste se i v případě, že se přijdete
podívat na první setkání, po kterém se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat.
Kontaktní informace jsou na letáčcích a na webových stránkách. Pomocníci, kteří by
se chtěli zapojit do přípravy pomazánek či něčeho sladkého se mohou hlásit manželům
Melicharovým, či na faře. Za Vaši pomoc a ochotu předem děkujeme.

•

Ve čtvrtek v 19:00 hod. v kostele sv. Michaela večer chval, na které jste srdečně zváni.
Rádi uvítáme i muzikanty, kteří by měli chuť se přidat k hudebnímu doprovodu.

•

Sbírka z následující neděle je určena na církevní školství a na tento úmysl bude
odeslána.

•

Liga pár páru ve spolupráci s farností vás zve na kurz symptotermální metody
přirozeného plánování rodičovství. Setkání proběhnou 21.9. a 19.10. na faře. Začátek
v 9:00 hod. Kurz povedou manželé Žákovi. Podrobnější informace naleznete na
nástěnce kostela sv. Vavřince, na letáčcích vzadu v kostele nebo na stránkách farnosti.

•

Nadále se zájemci mohou zapisovat na farní pouť do Číhoště a na Chlumek.

Poděkování
•

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

•

Děkujeme za dary na opravu soklu budovy děkanství, které činily 17 208 Kč. Máme
tak nashromážděno 160 706 Kč. Za dárce je dnes v 18:00 hod. sloužena mše svatá.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
8.9. 2019

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

Intence
23. neděle v mezidobí
Vavřinec – za P. Mariusze Nowaczyka (P.K.)
Studnice – (P.H.)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Blanku Čápovou (P.K)
Česká Čermná – vlastní intence (P.H.)
Kramolna – poutní mše svatá
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.H.)

Pondělí
9.9. 2019

7:00 hod. Vavřinec – za
Tomáškovy(P.K.)
18:00 hod. Kramolna (P.H.)

Úterý
10.9. 2019

18:00 hod. Vavřinec – za Janu Švorcovou a celý rod (P.H.)

Středa
11.9. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za manžele Škodovy, Maršíkovy a
sourozence (P.K.)

Čtvrtek
12.9. 2019
Pátek
13.9. 2019
Sobota
14.9. 2019

Kabrhelovy

a

Jména Panny Marie
7:00 hod. Vavřinec – za bratra a setru Milenu a jejich rodiny (K
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa
18:00 hod. Vavřinec – za Josefa Zítka a rodiče z ob. strany (K.)

7:30 hod.
18:00 hod.

Neděle
15.9. 2019

Zeithamlovy,

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

Svátek Povýšení svatého kříže
Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání pro vnoučata
(P.K.)
Vavřinec – za Ludvíka Vlacha a rodinu (P.H.)
24. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.H.)
Vavřinec – živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Josefa a Annu Večeřovy (P.K.)
Česká Čermná - (P.H.)
Vavřinec – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

