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

•

Ve středu 12.9. na děkanství začne další běh kurzu Alfa. Přihlásit se je i nadále
možné, taktéž 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. Tak jako v minulých letech přivítáme pomoc
se zajištěním občerstvení výrobou pomazánek nebo upečením buchet či koláčů. Za
vaši pomoc a modlitby děkujeme.

•

Ve čtvrtek v 9:00 hod. v kostele sv. Vavřince bohoslužbou slova začíná vikariátní
setkání kněží.
V 17:00 hod. na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.
Dále jste srdečně zváni v 19:00 hod. do kostela sv. Michaela na modlitbu chval.

•

Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 15.9. zájezd do
Vambeřic a Kladska. Odjezd bude z Masarykova náměstí v 8:15. Program zájezdu je
následující: ve Vambeřicích prohlídka kostela, prohlídka betléma (vstupné 8 PLN),
návštěva Kalvárie a ve 12:00 přejezd do Kladska. V Kladsku je naplánována
návštěva kostela Nanebevzetí Panny Marie, prohlídka městských chodeb (vstupné
14 PLN), mostu sv. Jana a tvrze (vstupné 18 PLN). Příjezd do Náchoda do 19:00.
Předpokládaná cena 200 – 250 Kč na osobu a podle zájmu 40 zlotých. Zájemci se i
nadále mohou hlásit v zákristii kostela sv. Vavřince.

•

Zájemci si mohou v kanceláři na děkanství hlásit intence mší svatých na měsíce říjen
až prosinec.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky. Sbírky na církevní školství vynesly částky 13 821 v Náchodě a
1081 ve Studnici.
• Dary na očištění a nátěr kopulí kostela sv. Vavřince vynesly výraznou částku
26 025 Kč z pokladniček a dále osobní dary ve výši 10 000 Kč a 3000 Kč.
Dohromady dary tvořily vysokou částku 39 025 Kč. Všem dárcům za jejich
velkorysost upřímně děkujeme. Zbývá zajistit 11 739 Kč.
• Skautům děkujeme za vyčištění půdy kostela sv. Michaela.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
9.9. 2018

Hodina
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 Ludmilu Taclovou a Josefa Bureše (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Vlastíka Andrše a Josefa Hubku (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Kramolna – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Štěpánovu, Balcarovu a
Bubeníčkovu (P.H.)

Pondělí
10.9. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za manžela, rodiče z ob. str. a sourozence (K.)
19:00 hod. Kramolna (P.J.)

Úterý
11.9. 2018

18:00 hod. Vavřinec – za vnoučata, jejich rodiny a ochranu Panny
Marie (P.H.)

Středa
12.9. 2018

16:00 hod. Vavřinec – za rodiče Kozákovy a celý rod (P.K.)

Čtvrtek
13.9. 2018
Pátek
14.9. 2018
Sobota
15.9. 2018

Neděle
16.9. 2018

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a uč. církve
7:00 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.J.)
9:00 hod. Vavřinec – bohoslužba slova
Svátek Povýšení svatého kříže
18:00 hod. Vavřinec – za Josefa Zítka a rodiče (P.J.)
Památka Panny Marie Bolestné
7:30 hod. Vavřinec – za rodiče a sestru Martu (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Františka a Olgu Junkovy (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

24. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiny Térovy, Hartmanovy a d. v oč. (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Ludmilu a Václava Korcovy a celý rod (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za nová kněžská a řeholní povolání k Duchu
Svatému (P.H.)

