OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
1. neděle postní
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnes je možné přispět na letošní opravy. Připravujeme restaurování oken a dveří
v přízemí budovy děkanství. Náklady na restaurování po upřesnění zveřejníme. V neděli
večer bude mše svatá sloužena za dobrodince farnosti.
Po mši svaté v 10:15 zveme na farní kávu před kostelem sv. Michaela.
• Ve středu v učebně na děkanství biblická hodina.
• Ve čtvrtek půl hodiny přede mší svatou v České Čermné svátost smíření.
• V pátek kněz navštíví starší a nemocné farníky v jejich domovech.
Na závěr mše svatá krátká adorace před vystavenou NSO.
•

V sobotu 7. března se uskuteční duchovní obnova farnosti pod vedením ThLic. Prokopa
Brože, Th.D. Prosíme ženy o zajištění drobného občerstvení. Děkujeme. Přijměte
srdečné pozvání.
Program: 9:45 – 10:30 1. přednáška (učebna na děkanství)
10:30 – 11:00 přestávka (učebna na děkanství)
11:00 – 11:45 2. přednáška (učebna na děkanství)
15:00 – 15:45 3. přednáška (učebna na děkanství)
16:00 – 18:00 adorace a svátost smíření (kostel sv. Vavřince)
18:00
mše svatá (kostel sv. Vavřince)

Poděkování
•

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

•

Sbírka na Svatopetrský haléř vynesla v Náchodě částku 36 238 Kč a v Studnici
2410 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
1.3.2020

Pondělí
2.3.2020

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

Intence
1. neděle postní
Vavřinec – za rodiče a duše v očistci (P.K.)
Studnice – (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za † Jiřího Vybírala (P.K.)
Česká Čermná – (P.H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.K.)

7:00 hod. Vavřinec – za šťastný porod (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P. Kolbaba a jáhen Filip)

Úterý
3.3.2020

18:00 hod. Vavřinec – za dar zdraví a zdárný průběh operace (H.)

Středa
4.3.2020

14:00 hod. Studnice – pohřeb pana Karla Formana (P.K.)
15:30 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (jáhen Smola)
16:00 hod. Vavřinec – za rodiče Škodovy, Maršíkovy a
sourozence (P.K.)

Čtvrtek
5.3.2020

7:00 hod. Vavřinec – za Václava Netuku (P.K.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)

Pátek
6.3.2020

Sobota
7.3.2020

Neděle
8.3.2020

17:15 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (jáhen Filip)
18:00 hod. Vavřinec – za bratra Petra a jeho rodinu (P.K.)
7:30 hod. Vavřinec – za živé i † členy společenství Quinque
Vulnerum 2019 (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P. Brož)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

2. neděle postní
Vavřinec – za dobrodince, všechny známé a přátelé
Studnice – (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. K.)
Michael – za manžele Jiráskovy, syna Jaroslava,
Antonína Jiráska a rodiče (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za rodinu Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.K.)

-

