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

 V úterý od 16.00 hod. na děkanství proběhne setkání katechetů.
 Čtvrteční výuka náboženství pro 6. a 7. ročník odpadá.
 Ve čtvrtek od 19.00 hod. v kostele sv. Michaela společná modlitba, na kterou jste
srdečně zváni.
 V pátek v 17.00 hod. na děkanství setkání pro nejmenší Andělka
 Stolní diecézí kalendář na rok 2017 si můžete zakoupit v zákristii kostela
sv. Vavřince. Motivem fotografické části kalendáře je návštěva papeže Jana Pavla II.
v Hradci Králové. Cena kalendáře činí 60 Kč.
 Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí účastnit nácviku na vystoupení pro adventní
večer církví. První informativní schůzka se koná v neděli 16. října od 17.00 hod. na
děkanství. Letos chceme vyjádřit vánoční téma tancem. Hledáme šikovná děvčata i
chlapce školního věku. Bližší informace podá paní Hoffmanová.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Finanční dary z minulé neděle určené na opravu schodiště v kostele sv. Michaela
vynesly částku 12 175 Kč. Všem dárcům děkujeme.
 Poděkování od týmu Alfa: „Tým Alfa kurzu srdečně děkuje všem ochotným
pomocníkům, kteří pečou, připravují pomazánky a modlí se za nás. I jejich zásluhou
můžeme přivítat více jak 30 účastníků letošního kurzu.“

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
9.10. 2016

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

Intence
28. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za živé i zemřelé osadníky z Bražce (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec - Posvícení - Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Posvícení – Za Stanislava Hoffmana a jeho
rodiče (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vysokov – Posvícení (P.K.)
Pavlišov – Posvícení (P.J.)
Vavřinec–Na poděkování za 80 let života a celou rodinu H
Vavřinec – Za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše
v očistci (P.K.)
Vysokov – Posvícení (P.H.)

Pondělí
10.10. 2016

18.00 hod.

Úterý
11.10. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Vlastu a Josefa Pokorných, rodiče z obojí
strany a duše v očistci (P.H.)

Středa
12.10. 2016

16.00 hod. Vavřinec – Za Jana Martínka, manželku, děti, snachy a
zetě (P.K.)

7.00 hod. Vavřinec – BEZE MŠE SVATÉ

Čtvrtek
13.10. 2016
Pátek
14.10. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Na dobrý úmysl (P.K.)

Sobota
15.10. 2016

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
7.30 hod. Vavřinec – Za rodiče, sestru a duše v očistci (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Jiřinu a Václava Grymovy a celý rod (P.J.)

Neděle
16.10. 2016

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

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec–Za živé i zemř. osadníky z Dolní Radechové (K.
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za rodinu Dvořákovu (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Dobrošov – Posvícení (P.K.)
Kramolna – Posvícení (P.J.)
Vavřinec–Na poděkování za 80 let života, za rod Pinkavů,
Formanů a duše v očistci (P.H.)

