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

• Ve středu v 18:00 hod. v učebně na děkanství biblická hodina pod vedením jáhna
Františka Filipa. Přijměte srdečné pozvání.
• V pátek 24.1. od 18:00 hod. v Novém Městě nad Metují proběhne Večer mladých. Téma
setkání je Boží plán s mým životem aneb Když život nejde podle mých představ.
• V pátek 24.1. Oblastní charita Náchod zve všechny pomocníky Tříkrálové sbírky do kina
Vesmír – Hurdálkova 147 na film Sněžný kluk. Promítání začne v 15:30 hod. Sraz
koledníků v 15:00 hod. v šatně kina.
Výsledky Tříkrálové sbírky 2020 za Náchod a okolí celkem 239 960 Kč.
• V neděli 26.1. vás zveme po mši svaté v 9:00 na farní kávu před kostelem sv. Vavřince.
Káva i další nápoje budou zajištěny. Pokud se chcete zapojit do přípravy, můžete přinést
něco sladkého k zakousnutí.

Poděkování
•

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

•

Děkujeme za dar 10 000 Kč určený na pokrytí nákladů spojených s loňskou opravou
soklu budovy děkanství. K plnému pokrytí nákladu tak schází 16 598 Kč. Všem dárcům
za jejich velkorysost upřímně děkujeme.

•

Děkujeme ochotným farníkům za pomoc při úklidu betléma a vánoční výzdoby
v kostelích.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
19.1.2020

Pondělí
20.1.2020
Úterý
21.1.2020
Středa
22.1.2020
Čtvrtek
23.1.2020

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

Intence
2. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a celý rod K
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Jiřího Jansu a rodiče z ob. strany (P.K.)
Česká Čermná – (P.H.)
Vavřinec – za rodinu Bubeníčkovu, Balcarovu a
Štěpánovu (P.H.)

7:00 hod. Vavřinec – za Zimovů Ludmilu, rod Zimových a
Středových (P.K.)
Památka sv. Anežky, panny a mučednice
18:00 hod. Vavřinec – za nemocné (P.H.)

15:00 hod. Jan Křtitel – pohřeb Štefana Tomka (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – za dar víry pro rodiny (P.H.)
7:00 hod. Vavřinec – za rodinu Máslovu, Šolcovu, Maršíkovu,
Kubovu a duše v očistci (P.K.)

Pátek
24.1.2020

Památka sv. Františka Saleského, biskupa
18:00 hod. Vavřinec – za † švagrovou Marušku (P.K.)

Sobota
25.1.2020

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
7:30 hod. Vavřinec – za Aloise a Anežku Maršíkovy (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za sourozence Navrátilovy (P.H.)

Neděle
26.1.2020

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

3. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Zelených (P.K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. K.)
Michael – na úmysl dárce (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za nová kněžská a zasvěcená povolání H

-

