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

 HRON – pěvecký spolek v Náchodě pořádá dnes v 15.30 v kostele sv. Vavřince
koncert. Na koncert jste všichni zváni.


V pondělí od 19.00 hod. v kostele sv. Vavřince koncert ZUŠ Náchod. Účinkující
srdečně zvou k účasti na koncertě.



Svátost smíření:
o Pondělí 19.12.: 9:00 – 11:00 (P.K.) a 15:00 – 17:00 (P.H.)
o Úterý 20.12.: 9:00 – 11:00 (P.J.)
o Středa 21.12.: 9:00 - 11:00 (P.H.)
o Čtvrtek 22.12.: 9:00 – 11:00 (P.H.), 17:00 – 19:00 (K.) a 19:00 – 21:00 (P.J.)
o Pátek 23.12.: 9:00 – 11:00 (P.H.), 15:00 – 16:30 (P.K.) a 16:30 – 18:00 (P.J.)



Ministranty a ministrantky zveme na vánoční setkání spojené s večeří ve středu
21.12. od 17.00 na děkanství. Na setkání si mohou přinést DVD s pohádkou nebo
filmem, který se jim líbí. Pohádku nebo film, který vybereme, následně shlédneme.



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 v kostele byli ochotni
v určitý čas setrvat, aby se zapsali do rozpisu. Předem děkujeme za ochotu.



MO KDU-ČSL zve na přednášku P. J. Linharta o Ekvádoru, která bude v úterý
27.12.od 16 hodin v přednáškovém sále Městského divadla Dr. J. Čížka.



Farní charita Náchod žádá koledníky i vedoucí skupinek o pomoc při organizaci
Tříkrálové sbírky 2017, která proběhne v sobotu 7. ledna 2017.

 Zájemci si mohou i nadále ve farní kanceláři zapisovat intence na měsíce leden, únor
a březen.
Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Děkujeme dobrovolníkům, kteří se podíleli na instalaci betléma a výzdobě kostelů.
 Děkujeme účinkujícím i ostatním členům realizačního týmu za přípravu a provedení
adventního představení.
 Od září do konce listopadu proběhl v naší farnosti 2. běh kurzu Alfa. Kurz
absolvovalo 30 spokojených účastníků. I jejich jménem děkujeme všem, kteří
zajišťovali občerstvení - pečivo, pomazánky, koláče, případně kurz podporovali svojí
modlitbou.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Neděle
18.12. 2016

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Intence
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vavřinec– Za Evu Jiráskovou, její rodiče a prarodiče
Dvořákovy (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za manžele Jiráskovy, syna Jaroslava, Antonína
Jiráska a rodiče (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – Za rodinu Štěpánovu, Nekvindovu a Boží
ochranu (P.H.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé z rodiny Bartošovy a
Novákovy (P.J.)

Pondělí
19.12. 2016

7.00 hod.

Úterý
20.12. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Karla Skořepu a rodiče z obojí strany (P.H.)

Středa
21.12. 2016

Vavřinec – Na poděkování za prožitý život s prosbou o
16.00 hod. požehnání pro celou rodinu (P.K.)

Čtvrtek
22.12. 2016
Pátek
23.12. 2016

Vavřinec – Za manžela, rodiče z obojí strany, bratra a duše
7.00 hod. v očistci (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Radikovy a Luciakovy (P.J.)
ŠTĚDRÝ DEN

Sobota
24.12. 2016

13.30 hod.
15.00 hod.
22.00 hod.
22.00 hod.
22.00 hod.
24.00 hod.
24.00 hod.
7.30 hod.

Neděle
25.12. 2016

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Žernov (P.K.)
Vavřinec – Za děti a mládež (P.J.)
Vysokov (P.H.)
Česká Čermná (P.J.)
Pavlišov – zpívání koled
Studnice (P.J.)
Vavřinec – Za pokoj a mír ve světě (P.K.)
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Vavřinec – Za rodiče z obojí strany, Věru, Jindřicha a
duše v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – Za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)

