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

•

Dnes odpoledne 15:30 hod. v kostele sv. Vavřince vánoční koncert pěveckého
spolku - Hron.
V 19:00 hod. v Beránku komponovaný program náchodských církví „Člověk
člověku oporou“. Součástí programu je vystoupení dětí z naši farnosti. Přijměte
srdečné pozvání.

• Ministranty, ministrantky a členy svatomichaelské scholy zveme na vánoční setkání
spojené s večeří ve středu v 17:00 v učebně na děkanství.
• V sobotu při ranní mši svaté zazní latinské roráty.
• V neděli ve 14:45 hod. v kostele sv. Vavřince děti z naši farnosti sehrají vánoční
divadelní představení. Na představení a následně na dětskou půlnoční mši svatou jste
srdečně zváni.
•

V následujícím týdnu a rovněž v prvním týdnu roku 2018 se ruší výuka náboženství.

•

Rozpis zpovídání před Vánocemi visí v předsíni kostela sv. Vavřince a
v elektronické podobě je součástí aktuálních ohlášek.

•

Betlém v kostele sv. Vavřince bude pro veřejnost zpřístupněn ve dnech 25. a 26.12.
od 14:00 do 17:00. Prosíme dobrovolníky o dohled v kostele v dané časy. Zapisovat
se můžete do rozpisu. Předem děkujeme za ochotu.

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

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V KOSTELE SV. VAVŘINCE V NÁCHODĚ

Sobota 16.12.

16:00 – 18:00 (P. Kubeš)

Pondělí 18.12.

9:00 – 11:00 (P. Kubeš)
15:00 – 17:00 (P. Hejčl)

Úterý 19.12.

9:00 – 11:00 (P. Jakoubek)
16:00 – 18:00 (P. Hejčl)

Středa 20.12.

9:00 – 11:00 (P. Hejčl)

Čtvrtek 21.12.

9: 00 – 11:00 (P. Hejčl)
17:00 - 19:00 (P. Kubeš)
19:00 - 21:00 (P. Jakoubek)

Pátek 22.12.

9:00 – 11:00 (P. Hejčl)
16:00 - 18:00 (P. Kubeš)
19:00 – 21:00 (P. Jakoubek)

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
17.12. 2017

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

Intence
3.neděle adventní
Vavřinec–za Helenu Smrčkovou a Marii Balcarovou (P.K.
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za manžele Jiráskovy, syna Jaroslava, Antonína
Jiráska a rodiče (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – na úmysl dárce(P.H.)

Pondělí
18.12. 2017

7:00 hod.

Úterý
19.12. 2017

18:00 hod. Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (P.H.)

Středa
20.12. 2017

Vavřinec – na poděkování za 85 let života paní
Macháňové s prosbou o požehnání do dalších let (P.K.)

16:00 hod. Vavřinec – za Rouskovy a sestru Pavlínu (P.K.)

Čtvrtek
21.12. 2017

7:00 hod. Vavřinec – za rodiče Habrovy, manžela, vnoučata a
požehnání pro celou rodinu (P.J.)

Pátek
22.12. 2017

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

Sobota
23.12. 2017

7:30 hod. Vavřinec – za † rodiče a duše v očistci (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče z obojí strany, Věru a Jindřicha a
duše v očistci (P.H.)

Neděle
24.12. 2017

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
13:30 hod.
15:00 hod.
22:00 hod.
22:00 hod.
24:00 hod.
24:00 hod.

4.neděle adventní a Štědrý den
Vavřinec–za rodiče Josefa a Annu Novákovy a babičku K.
Studnice – (P.H.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.J.)
Žernov (P.K.)
Vavřinec – za děti a mládež (P.J.)
Česká Čermná (P.J.)
Vysokov (P.H.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)

