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

•

Dnes v 18:30 hod. v Beránku komponovaný program náchodských církví „Buďme si
blíž“. Součástí programu je vystoupení svatomichalské scholy. Přijměte srdečné
pozvání.

• Rozpis zpovídání:
Pondělí 17.12.: 9:00 – 11:00 (P. K.) a 15:00 – 17:00 (P. H.)
Úterý 18.12.: 9:00 – 11:00 (P. J.) a 16:00 – 18:00 (P. H.)
Středa 19.12.: 9:00 – 11:00 (P. H.)
Čtvrtek 20.12.: 9:00 – 11:00 (P. H.), 17:00 – 19:00 (P.K.) a 19:00 – 21:00 (P.J.)
Pátek 21.12.: 9:00 – 11:00 (P.H.), 16:00 – 18:00 (P.K.) a 19:00 – 21:00 (P.J.)
Sobota 22.12.: 9:00 – 11:00 (P.K.), 14:00 – 16:00 (P.J.) a 16:00 – 18:00 (P.H.)
• Ministranty, ministrantky a členy svatomichalské scholy zveme na vánoční setkání
spojené s večeří ve středu v 17:00 hod. v učebně na děkanství. Vzít si sebou mohou
pohádku nebo vhodný film, který si během večeře pustíme.
• V následujícím týdnu a rovněž v prvním týdnu roku 2019 se ruší výuka náboženství.
• V pátek po mši svaté setkání mládeže na děkanství.
• Následující neděli v kostele sv. Vavřince v 15:30 hod. vánoční koncert pěveckých
sborů Jiráskova gymnázia a pěveckého spolku Hron.
• Betlém v kostele sv. Vavřince bude pro veřejnost zpřístupněn ve dnech 25. a
26.12.od 14:00 do 17:00 hod. Prosíme dobrovolníky, kteří by hodinu v daném čase,
mohli prodlévat v kostele, aby se zapsali do připraveného rozpisu.
•

Podpisem na petiční archy je možné se připojit k Petici na podporu manželství.

•

Oblastní charita Náchod žádá o pomoc dobrovolníky, kteří by pomohli s Tříkrálovou
sbírkou v sobotu 5. ledna 2019.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Děkujeme dobrovolníkům, kteří se podíleli na stavbě betléma a na vánoční výzdobě
kostelů.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
16.12. 2018

Pondělí
17.12. 2018

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

Intence
3.neděle adventní
Vavřinec–za P. Josefa Blahníka, rodiče a duše v oč. (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za zemřelého tatínka (P.K.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za rodiče z obojí strany a duše v očistci (P.H.)

7:00 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.).

Úterý
18.12. 2018

18:00 hod. Vavřinec – na poděkování za dar života s prosbou o
požehnání do dalších let (P.H.)

Středa
19.12. 2018

16:00 hod. Vavřinec – za prarodiče Kojdovy, Tisonovy a duše
v očistci (P.K.)

Čtvrtek
20.12. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za zemřelé rodiče a duše v očistci (P.J.)

Pátek
21.12. 2018

18:00 hod. Vavřinec – za rodiče z obojí strany (P.J.)

Sobota
22.12. 2018

Vavřinec – za rodiče Viléma a Štěpánku Pospíšilovy a
sestru Marii (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za Vlastu Peterovou a Lenku Kadaníkovou (H

Neděle
23.12. 2018

7:30 hod.

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

4.neděle adventní
Vavřinec – za rodiče Voborníkovy a bratra Jana (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za pana Václava Hronka a jeho rodiče (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za Kamilu Chlumskou, její rodinu a d. v oč. H

