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

• Vstupujeme do doby adventní, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou
po Kristu. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře.
Sbírka je určena na bohoslovce a za tímto účelem bude odeslána.
Zároveň je možné přispět na opravy ve farnosti.
Adventní setkání na Masarykově náměstí spojené s rozsvěcením vánočního stromu
začne v 17:00 hod.
• V pondělí bude farní kancelář zavřena.
• Česká křesťanská akademie v Novém Městě nad Metují zve na besedu s biskupem
Václavem Malým. Beseda se uskuteční v Městské knihovně v Novém Městě nad
Metují ve středu 5.12. v 18:00 hod.
• Ve čtvrtek v 19:00 hod. v kostele sv. Vavřince předvánoční koncert Ave Maria v
podání Emy Hubáčkové a Vladimíra Župana.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné. Zájemce o návštěvu kněze zapište v zákristii
kostela sv. Vavřince.
Páteční mše svatá bude sloužena při svíčkách a na její závěr přijde sv. Mikuláš
s anděly obdarují děti. Srdečně zveme rodiče s dětmi.
•

Na sobotu připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu.
Kostel sv. Vavřince bude k modlitbě otevřen od 11:45 do 13:15.

• K vyzvednutí jsou připraveny CD s fotografiemi z biřmování.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Tuto středu skončil 4. běh kurzů Alfa. Tým Alfy moc děkuje všem pomocníkům,
dárcům i těm, kteří se za Alfu modlili. Věříme, že kurz pomohl účastníkům nově
prožít vztah s Bohem a přinesl jim i radost z prožitého společenství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
2.12. 2018

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

Pondělí
3.12. 2018
Úterý
4.12. 2018
Středa
5.12. 2018
Čtvrtek
6.12. 2018
Pátek
7.12. 2018
Sobota
8.12. 2018

Neděle
9.12. 2018

Intence
1.neděle adventní
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za rodiče Habrovy, děti, zetě, rodinu Šolcovu
a duše v očistci (P.J.)
Michael – za paní Annu Dobešovou, manžela a jejich
rodiče (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za rodiny Štěpánovu, Balcarovu a
Bubeníčkovu (P.K.)

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7:00 hod. Vavřinec – za zemřelé rodiče a duše v očistci (P.K.)
9:30 hod. Domov důchodců (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za manžele Beníčkovy, syny a duše v oč. (H.)
16:00 hod. Vavřinec – za prarodiče Kojdovy, Tisonovy a duše v oč. K
Památka sv. Mikuláše, biskupa
7:00 hod. Vavřinec – za zemřelé rodiče a duše v očistci (P.J.)
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:00 hod. Vavřinec – za děti a mládež (mikulášská mše sv.) (P.J.)
Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hř
Doporučený svátek
7:30 hod. Vavřinec – za Boží požehnání, ochranu a pomoc pro
rodinu a za duše v očistci (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za Adama Štrause (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

2.neděle adventní
Vavřinec – za živé i † z rodů Térových a Hartmanových K
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Jiřího Jansu a celý rod (P.J.)
Česká Čermná (P.K)
Vavřinec – za Františka Zochera, celou rodinu a d. v oč. H

