OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Dnes od 19:00 hod. v kostele sv. Vavřince koncert v rámci hudebního festivalu
Camerata Nova.
Večerní mše svatá bude sloužena v kostele sv. Michaela.

•

Následující týden proběhne poslední výuka náboženství v tomto školním roce.

•

Ve čtvrtek od 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince Jarní sborový koncert ZUŠ
(Bambulata, Rarášci, Canto).
V 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitební setkání, na které jste srdečně zváni.

•

V neděli při mši svaté v 9:00 hod. v kostele sv. Vavřince letošní prvokomunikanti
poprvé přistoupí ke svatému přijímání. Po mši svaté jste zváni na farní kávu před
kostelem. Káva a další nápoje budou zajištěné. Kdo chce, může se do přípravy zapojit
tím, že přinese něco k zakousnutí.
V 19:00 hod. v kostele sv. Michaela Jarní koncert duchovní hudby v provedení
souboru Musica Viva.

•

V sobotu 22.6. od 8:00 hod. se uskuteční jarní úklid kostela sv. Vavřince spojený
s výzdobou kostela na Boží Tělo. Prosíme ochotné farníky a farnice o pomoc.
Letošní farní den se uskuteční v sobotu 22.6. od 16:00 hod. na hřišti pod Babím.
Součástí programu budou atrakce pro děti, sportovní klání, opékání buřtů, hudba,
společenství. Pokud se najdou farníci/ce a přinesou napečené sladkosti, občerstvení
tím bude bohatší. Přijměte srdečné pozvání.
Poděkování

😊
•

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

•

Dary na opravy soklu budovy děkanství činily 11 885 Kč. Všem dárcům upřímně
děkujeme. Na opravy soklu tak máme nastřádáno 102 921 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
9.6. 2019

Pondělí
10.6. 2019

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

Intence
Slavnost Seslání Ducha Svatého
Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – Za zemřelého tatínka a duše v oč. (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Michael – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

Památka Panny Marie, Matky církve
7:00 hod. Vavřinec – za zemřelého syna Matěje (P.K.)

Úterý
11.6. 2019

Památka sv. Barnabáše, apoštola
18:00 hod. Vavřinec – za Annu Krulichovou, sestry a rodiče
z obojí strany (P.H.)

Středa
12.6. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za manžela, oboje rodiče a sestry (P.K.)

Čtvrtek
13.6. 2019

Pátek
14.6. 2019
Sobota
15.6. 2019

7:00 hod.
9:00 hod.

18:00 hod. Vavřinec – za Boží ochranu, pomoc a požehnání (J.)
Památka sv. Víta, mučedníka
7:30 hod. Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Aloise Kuruce, rodiče a sourozence (J.
7:30 hod.

Neděle
16.6. 2019

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného
velekněze
Vavřinec – za rod Šimonů a Forbelských (P.K.)
Vavřinec – zahájení vikariátní konference kněží

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

Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za dar zdraví pro rodiče, babičku,
Františka, sourozence a jejich rodiny (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – 1. sv. přijímání za živé i † farníky (P.J.)
Michael – beze mše svaté
Česká Čermná - (P.K.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za Václava Čudu a rodiče Pinkavovy (H.

