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

•

Výuku náboženství v předvánočním týdnu rušíme.

• Rozpis zpovídání:
Pondělí 20.12. 9:00 – 11:00 (P. Hejčl) 17:00 – 19:00 (P. Filip)
Úterý 21.12.

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

Středa 22.12.

9:00 – 11.00 (P. Hejčl)

• Ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 adorace před vystavenou NSO.
• 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.
•

Následují neděli na svátek Svaté rodiny při Mší svatých manželé obnoví své sliby a
přijmou požehnání.

•

Oblastní charita Náchod žádá o pomoc dobrovolníky, kteří by pomohli s Tříkrálovou
sbírkou v sobotu 8. ledna 2022. Pokud byste se chtěli do sbírky zapojit jako vedoucí
skupinek (osoba starší 15ti let) nebo jako její člen. Kontaktujte oblastní charitu
Náhod. Protentokrát charita nežádá o pomoc s občerstvením.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na kněžský seminář vynesly v Náchodě
částku 11 759 Kč a v Studnici 1 600 Kč. Všem dárcům děkujeme.
• Děkujeme farníkům, kteří se ujali průvodcovské služby a během týdne žákům
náchodských škol zpřístupnili vyzdobený kostel sv. Vavřince a seznámili je
s poselstvím Vánoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30 hod.
Neděle
19.12. 2021

Pondělí
20.12. 2021
Úterý
21.12. 2021
Středa
22.12. 2021
Čtvrtek
23.12. 2021

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

Intence
4.neděle adventní
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Térových a
Hartmanových (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Michael – za Ludmilu a Václava Korcovy a celý rod (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za rodiče z obojí strany, Věru a Jindřicha a
duše v očistci (H.)

7:00 hod. Vavřinec – za rodinu Habrovu, Kaválkovu, Štěpánovu a za
duše v očistci na úmysl dárce (F.)
18:00 hod. Vavřinec – za syna Lukáška (H.)
16:00 hod. Vavřinec – za Marii Matějusovou a rodinu (K.)
7:00 hod. Vavřinec – za Aloise a Anežku Maršíkovy a celý rod (K.)
19:30 hod. Vavřinec – adorace před vystavenou NSO (F.)
Štědrý den

Pátek
24.12. 2021

13:30 hod.
15:00 hod.
22:00 hod.
24:00 hod.
24:00 hod.

Sobota
25.12. 2021

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

Neděle
26.12. 2021

.

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

Žernov (K.)
Vavřinec – za děti a mládež (F.)
Česká Čermná (F.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za farnost a město Náchod (K.)
Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek
Vavřinec – za rodiče Voborníkovy a bratra Jana (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – na poděkování za obdržené Boží milosti a za
duše v očistci (H.)
Svátek Svaté rodiny
Vavřinec – za rodiny (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy,
Balcarovy, Bubeníčkovy a Zelených (H.)

