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

• Dnes je možné přispět do připravené pokladničky finančními dary určenými na pokrytí
nákladů spojených s loňskou opravou soklu budovy děkanství. K plnému pokrytí nákladu
schází 16 598 Kč. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Za dobrodince farnosti bude dnes večer sloužena mše svatá.
• P. Zdeněk Kubeš po celý týden nebude přítomen ve farnosti. V případě kněžských
záležitostí se obracejte na P. Václava Hejčla.
• Ve středu bude farní kancelář zavřená. V 18:00 hod. v učebně na děkanství biblická
hodina pod vedením jáhna Františka Filipa. Přijměte srdečné pozvání.
• Ve čtvrtek v Studnici od 17:30 hod. svátost smíření.
Ruší se výuka náboženství pro 8. a 9. ročník ZŠ.
• V pátek od 17:00 hod. svátost smíření. Účast přislíbil P. Miloš Pachr.
Po mši svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
Návštěva nemocných a starších farníků v jejich domovech je přeložena na pátek 14.2.
• Oblastní charita Náchod hledá na hlavní pracovní poměr nebo dohodu všeobecnou sestru
pro středisko Domácí zdravotní péče. Bližší informace na nástěnce v kostele sv.
Vavřince.
• Zájemcům o netradiční duchovní cvičení nabízíme možnost prožít duchovní cvičení na
lodi a na moři. Termín 19.9. – 26.9. Maximální počet účastníku 10. Zájemci se mohou
přihlásit do 9.2. u pana Jiráska (mobil 608837587), který zároveň podá bližší informace.
Podrobnější informace získáte na internetových stránkách www.loweold.com nebo na
telefonu 775273772.

Poděkování
•

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

•

Děkujeme za finanční dary 1000 Kč a 2000 Kč určené na opravu soklu budovy
děkanství.

•

Děkujeme ochotným farníkům za přípravu občerstvení po mši svaté.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
2.2.2020

Pondělí
3.2.2020
Úterý
4.2.2020
Středa
5.2.2020

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

Intence
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Vavřinec – za rodiče z obojí str. a duše v očistci (K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za † Jiřího Vybírala (P.K.)
Česká Čermná – (P.H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.K.)

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
7:00 hod. Vavřinec – -----------------------------------------------9:30 hod. Domov důchodců (P. Kolbaba a jáhen Filip)
18:00 hod. Vavřinec – za Ludmilu Vomáčkovou (P.H.)
Památka sv. Agáty, panny a mučednice
16:00 hod. Vavřinec – za rodiny Vomáčkovy a Sejkorovy (P.H.)

Čtvrtek
6.2.2020

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7:00 hod. Vavřinec – bohoslužba slova (jáhen Filip)
18:00 hod. Studnice (P.H.)

Pátek
7.2.2020

První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Marii a Lukáše Radiměřských (P.H.)

Sobota
8.2.2020

Sobotní Památka Panny Marie
7:30 hod. Vavřinec – bohoslužba slova (jáhen Filip)
18:00 hod. Vavřinec – za Jana Jaščevskýho, sestru Mílu a jejich
rodiče (P.H.)

Neděle
9.2.2020

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

5. neděle v mezidobí
Vavřinec – za † Josefa Celbu a manželku Bohuslavu
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. K.)
Michael – za † Josefa a Antonii Ježkovy (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za rodinu Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

-

