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

• Ve čtvrtek 18. listopadu od 17.00 bude v učebně na děkanství pracovní setkání pastorační
a ekonomické rady farnosti, na které jsou srdečně zváni všichni, kteří mají zájem se
aktivně podílet na synodálním procesu v naší farnosti a vést skupinky, ve kterých se bude
diskutovat o poslání církve v současném světě a o tom, co pro nás znamená kráčet
společně jako Boží lid. Nezapomeňte s sebou vzít respirátor.
• V sobotu 20.11. od 9:00 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí
v Hradci Králové uskuteční diecézní setkání mládeže, zváni jsou všichni mladí od 14 let.
Letos je třeba se s ohledem na epidemiologická opatření zaregistrovat na
https://forms.gle/xPyMkAQkqjX8tTzP9
• KDU-ČSL srdečně zve na přednášku historika, teologa a kněze, prof. Tomáše Petráčka
„Fenomén čarodějnictví v dějinách a dnes“, která se uskuteční ve čtvrtek 25.11. od 17.00
v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
• Farní kancelář bude v úterý uzavřena.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet. Dary na opravy činily 12432 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
Neděle
14. 11. 2021

Pondělí
15. 11. 2021

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

Intence
33. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Elišku a Jaroslava Balcarovy, Ondru a živé
zemřelé a za Václava a Milana Rouskovy a duše v očistci (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – na poděkování za 90 let života a za rod Šimonů (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za zemřelého Jiřího Ždáru a rodinu (H.)

7:00 Vavřinec – za rod Forbelských a Martínků (K.)

Úterý
16. 11. 2021

18:00 Vavřinec – za živé i zemřelé členy rodiny a všechny příbuzné (H)

Středa
17. 11. 2021

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
16:00 Vavřinec – za Janu a Renatu Kludákovy (K.)

Čtvrtek
18. 11. 2021

7:00 Vavřinec – za potracené děti a jejich rodiče (K.)
19:30 Vavřinec – tichá adorace NSO s požehnáním na závěr (F.)

Pátek
19. 11. 2021

18:00 Vavřinec – za Helenu a Josefa Hozákovy a rodiče z obojí
strany (F.)

Sobota
20. 11. 2021

Sobotní památka Panny Marie
7:30 Vavřinec – za Lenku Rysovou a Vlastu Peterovou (F.)
18:00 Vavřinec – za pana Kylara (H.)

Neděle
21. 11. 2021

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

Slavnost Ježíše Krista Krále
Vavřinec – za rod Maršíkových a Zelených (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Josefa a Jarmilu Hanušovy (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – na poděkování za 60 let společného života s prosbou
za těhotenství vnučky (H.)

