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

•

Dnešní sbírky jsou určeny na pastorační aktivity v diecézi a za tímto účelem budou
odeslány.

•

Rozvrh zpovídání v následujícím týdnu:
o pondělí 15.4. Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.K.).
Vavřinec od 15:00 – 17:00 hod. (P.H.)
o úterý 16.4. Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.J.)
Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.H.)
o středa 17.4. Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.H.)
Vavřinec od 17:00 – 19:00 hod. (P.K.)
Vavřinec od 19:00 – 21:00 hod. (P.J.)

•

Na Zelený čtvrtek od 17:00 hod. v kostele sv. Vavřince nácvik asistence na liturgii.
Nácvik zástupců farnosti, kterým kněz umyje nohy v 17:45 hod. Kostel pro soukromou
adoraci bude otevřen do 20:30 hod.

•

Velký pátek je dnem přísného postu. V 15:00 hod. v kostele nácvik asistence.

•

Na Bílou sobotu od 8:00 – 10:00 úklid kostela. Od 10:00 – 16:00 hod. soukromá
adorace u Božího hrobu. V 18:00 hod. nácvik asistence. Během liturgie katechumenka
Lenka Zelená přijme iniciační svátosti. Po mši svaté jste zváni na přípitek.

•

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně kněz požehná pokrmy, které si donesete (beránky,
sýry, vajíčka …).

•

Přijměte srdečné pozvání k liturgické oslavě velikonočních svátků. Zvláště asistenci
žádáme o dochvilnost.

•

Vyzýváme zájemce, kteří by se ujali čtení liturgických textů během Tridua, aby se
zapisovali v kostele sv. Vavřince.

•

Dobrovolníci se mohou zapisovat k adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu
v hodinových intervalech od 10:00 – 16:00 hod.

•

Muzeum Náchodska srdečně zve do výstavní síně muzea na výstavu gobelínů
Jaroslava Jošta, na níž si návštěvníci budou moci prohlédnout ručně šité gobelíny s
různými náboženskými, mytologickými i všedními motivy.
Poděkování

•

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

•

Dary z minulé neděle určené na opravu soklu činily 15 205 Kč. Prozatím se na tento
účel vybralo 62 469 Kč. Všem dárcům upřímně děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Intence
Květná neděle
7:30 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
8:00 hod. Studnice – vlastní intence (P.J.)
Neděle
9:00 hod. Vavřinec – za Janu Horákovou (P.K.)
14.4. 2019 10:15 hod. Michael – za Františka Jadrného (P.J.)
10:30 hod. Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)
Pondělí
15.4. 2019

7:00 hod. Vavřinec – na poděkování za dar života a za živé i †
z rodu Kubešova (P.K.)

Úterý
16.4. 2019

18:00 hod. Vavřinec – za P. Františka Lukeše, Lidušku
Vaňkovou a duše v očistci (P.H.)

Středa
15:30 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (jáhen Smola)
17.4. 2019 16:00 hod. Vavřinec – za Miroslava Macháně a celý rod (P.K.)
Čtvrtek 18:00 hod.
18.4. 2019
18:00 hod.

Zelený čtvrtek
Vavřinec – na poděkování za dar eucharistie a
svátostného kněžství (P.K.)
Studnice (P.J.)

Pátek
16:00 hod.
19.4. 2019 16:00 hod.

Velký pátek
Vavřinec – velkopáteční obřady (P.K.)
Studnice – velkopáteční obřady (P.J.)

Sobota
20.4. 2019

Neděle
21.4. 2019

Bílá sobota
18:00 hod. Studnice – Velikonoční vigilie (P.J.)
19:00 hod. Vavřinec – Velikonoční vigilie (P.K.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Vavřinec – za rodinu Prauzovu a celý rod (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za rod Forbelských a Martinků (P.J.)
Česká Čermná - (P.K.)
Vavřinec – na úmysl dárce (P.H.)

