OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz



V pondělí bude farní kancelář zavřena.



Ve čtvrtek půl hodiny přede mší svatou svátost smíření ve Studnici a v České
Čermné.

 Na pátek připadá slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté kněz požehná vodu, kadidlo a
křídu. Požehnané věci si budete moci odnést domů. Kněz zároveň požehná zlaté
předměty, které si přinesete. Při vstupu do kostela nelze přehlédnout kropenku se
svěcenou vodou. Svěcená voda jako zhmotněná modlitba Církve má sloužit k
ochraně osob i příbytků a prostorů před vstupem zlého ducha. Požehnané přívěsky
slouží jako posvěcený předmět, opět chránící před zlým duchem a zároveň
vyznávající, že nositel chce patřit Bohu. Požehnanou křídou podle tradice označují
věřící dveře svých domů a bytů písmeny K + M + B + letopočet. Tato písmena jsou
zkratkou latinské modlitby Christus mansionem benedicat - Kristus ať požehná
(tomuto) příbytku. Žehnání zlatých předmětů - reminiscence na jeden z darů vyprošuje těm, kdo tyto předměty budou nosit či užívat, Boží ochranu a pomoc.
 V pátek kněz navštíví naše nemocné nebo staré farníky v jejich domovech. Zájemce
o návštěvu kněze zapište v zákristii.


Farní charita Náchod žádá koledníky i vedoucí skupinek o pomoc při organizaci
Tříkrálové sbírky 2017, která proběhne v sobotu 7. ledna 2017. Sraz koledníků a
vedoucích skupinek od 8.00 hod. Zahájení v 9.00 hod. požehnáním koledníkům.
Farní charita prosí dobrovolníky o přípravu drobného občerstvení pro koledníky.
Občerstvení je možné nosit během pátku 6. ledna do domu Farní charity Náchod.

 Přispět na opravy, které nás čekají v nastávajícím ruce, je možné do připravené
pokladničky.
 Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.
 Intence je možné i nadále zapisovat v kanceláři na děkanství.
 Kněží působící v Náchodě Vám vyprošují pokojný a požehnaný rok 2017.

Poděkování

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Neděle
1.1. 2017

Pondělí
2.1. 2017

Úterý
3.1. 2017
Středa
4.1. 2017
Čtvrtek
5.1. 2017

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.

7.30 hod.
9.30 hod.
15.00 hod.

Intence
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Vavřinec – Za Františka Molíka, bratra, rodiče a duše v
očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – Za manžela, sestru Evu, rodiče, vnučku Nikolu
a duše v očistci (P.H.)
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
Vavřinec – Za nenarozené děti (P.K.)
Domov důchodců (P.J.)
Jan Křtitel – pohřeb paní Marie Kašparové (P.J.)

18.00 hod. Vavřinec – Za šťastný porod (P.J.)

16.00 hod. Vavřinec – Za Miroslava Macháně a sourozence (P.K.)

7.00 hod. Vavřinec – Za manžela a syna (P.K.)
17.00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18.00 hod. Studnice (P.J.)

Pátek
6.1. 2017

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek
7.00 hod. Vavřinec – Za Jana a Helenu Petríkovu (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za dar zdraví pro sestru a švagra a za duše
v očistci (P.J.)

Sobota
7.1. 2017

7.30 hod. Vavřinec – Za rodiče Máslovy, dcery, zetě, vnoučata a
duše v očistci (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za rodiče a celou rodinu (P.J.)

Neděle
8.1. 2017

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

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
Vavřinec – Za manžela, rodiče a sestru (P.J.)
Studnice – (P.K)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za paní Dobešovou, manžela a jejich rodiče (J.
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Na poděkování Pánu Bohu (P.H.)

