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

• V pondělí se kněží zúčastní kněžského dne v Hradci Králové. Farní kancelář z tohoto
důvodu bude zavřena.
• Ve čtvrtek v 16:30 hod. v učebně na děkanství informativní setkání akolytu se
sociální sestrou z domova důchodců paní Marií Demjanovičovou.
V 17:00 hod. v učebně na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické rady
farnosti.
• Domov důchodců Náchod zve na vánoční prodejní výstavu, která se uskuteční v jeho
prostorách ve čtvrtek 22.11. od 9:00 do 16:00 hod.
• V neděli v kostele sv. Vavřince při mši svaté v 9:00 hod. bude přijata do
katechumenátu paní Lenka Zelená.
• V zákristii kostela sv. Vavřince jsou připraveny k zakoupení stolní kalendáře na rok
2019. Cena jednoho kalendáře činí 68 Kč.
• Adventní brožury budou během týdne připraveny k vyzvednutí.

Poděkování

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
18.11. 2018

Pondělí
19.11. 2018
Úterý
20.11. 2018
Středa
21.11. 2018
Čtvrtek
22.11. 2018
Pátek
23.11. 2018
Sobota
24.11. 2018

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

7:00 hod. Vavřinec – za děti a manžela (P.K.)

18:00 hod. Vavřinec – na dobrý úmysl (P.H.)
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
16:00 hod. Vavřinec – za syna Tomáška, synovce Martina a d.v oč. K
Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
7:00 hod. Vavřinec – za Josefa a Růženu Zelených (P.J.)
Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka
18:00 hod. Vavřinec – za stálou Boží ochranu, pomoc a požehnání (J.
Památka sv. Ondřeje, kněze a druhů, mučedníků
7:30 hod. Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče a d. v oč. (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Hruškovu (P.H.)
7:30 hod.

Neděle
25.11. 2018

Intence
33. neděle v mezidobí
Vavřinec–za Libuši a Jaroslava Pácovy, rodiče a celý rod J
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Josefa a Jarmilu Hanušovy (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za Vlastíka Andrše a rodinu Hubkovu (P.H.)

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

Slavnost Ježíše Krista Krále
Vavřinec – za Boží požehnání a potřebné milosti pro
matku a dceru (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Václava a Anežku Řehákovy (P.J.)
Česká Čermná (P.K)
Vavřinec – za dar života a za ty, za které se nikdo nemodlí
(P.H.)

