OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Svátek Křtu Páně
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Svátkem Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí, které končí v úterý
před Popeleční středou 25. února 2020.
• Ve středu v 18:00 hod. v učebně na děkanství první biblická hodina. Biblické hodiny
budou probíhat každou středu v 18:00 hod. v učebně na děkanství a povede je jáhen
František Filip.
• Ve čtvrtek v 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince ekumenická bohoslužba v rámci
Aliančního týdne modliteb. Kazateli budou farář Českobratrské církve Marek Bárta a
kazatel Adventistů sedmého dne Tomáš Špác. Přijměte srdečné pozvání ke společným
modlitbám.
• V sobotu od 8:00 hod. úklid betléma a vánoční výzdoby z kostela sv. Vavřince. Prosíme
ochotné farníky o pomoc.
• 24.1. od 18:00 hod. v Novém Městě nad Metují proběhne Večer mladých. Téma setkání
je Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ. Hostem P.
Benedikt Machalík.

Poděkování
•

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

•

Děkujeme za dary z minulé neděle určené na pokrytí nákladů spojených s loňskou
opravou soklu budovy děkanství. Společná výše darů činila 23 402 Kč. Dva osobní dary
činily 11 000 Kč a 10 000 Kč. Dohromady výše darů dosáhla 44 402 Kč. K plnému
pokrytí nákladu tak schází 26 598 Kč. Všem dárcům za jejich velkorysost upřímně
děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30 hod.
Neděle
12.1.2020

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

Intence
Svátek Křtu Páně
Vavřinec – za † rodiče Macháňovy, celý rod a duše
v očistci (P.K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za manžele Ducháčovy, Drašnarovy a za
Václava Ducháče (P.K.)
Česká Čermná – (P.H.)
Vavřinec – za Františka Zemana a rodinu (P.H.)

Pondělí
13.1.2020

7:00 hod. Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše
v očistci (P.K.)

Úterý
14.1.2020

18:00 hod. Vavřinec – za Emilii a Josefa Sukovy, duše v očistci a
Boží pomoc (P.H.)

Středa
15.1.2020

16:00 hod. Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.K.)

Čtvrtek
16.1.2020

7:00 hod. Vavřinec – na dobrý úmysl, za ty, za které se nikdo
nemodlí a za oběti automobilových nehod (P.K.)

Pátek
17.1.2020

Památka sv. Antonína, opata
18:00 hod. Vavřinec – za † rodiče a celý rod (P.K.)

Sobota
18.1.2020

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
7:30 hod. Vavřinec – za Jiřinu Drašnarovou (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – na dobrý úmysl (P.H.)

Neděle
19.1.2020

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

2. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Libiši a Jaroslava Pácovy a celý rod K
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. K.)
Michael – za Jiřího Jansu a rodiče z ob. strany (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za rodinu Bubeníčkovu, Balcarovu a
Štěpánovu (P.H.)

-

