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

• Na sváteční bohoslužby v tomto týdnu rezervace není třeba.
• Svátost smíření v následujícím týdnu:
pondělí 21. 12. – od 9 do 11 (H.) a od 17:00 do 19:00 (F.)
úterý
22. 12. – od 9 do 11 (F.) a od 16 do 18 (H.)
• Betlém v kostele sv. Vavřince bude pro veřejnost zpřístupněn ve dnech 25. a 26.12. vždy
od 14:00 do 17:00. Prosíme dobrovolníky, kteří by v uvedené dny a hodiny mohli pohlídat
kostel, aby se zapsali do připraveného rozpisu. Předem děkujeme za pomoc.
• Následující neděli na Svátek Svaté rodiny při mší svatých manželé obnoví své sliby a
přijmou požehnání.
• Vzhledem k situaci, kdy nemohl být stanoven náhradní termín sbírky, kterou pořádá
Papežské misijní dílo, probíhá sbírka na misie individuální formou. Peníze v obálce
s nápisem NA MISIE vložte do pokladny v kostele nebo odevzdejte v zákristii, na faře
nebo do Národní kanceláře PMD v Hradci Králové do 20.12. 2020. Své dary můžete
posílat přímo na účet číslo 72 540 444/2700, VS 10. Lidé v misiích Vám Vaši štědrost
oplatí vřelými modlitbami a Pán svým požehnáním. Díky štědrosti věřících náklady na
letošní opravy jsou pokryty a farnost má prostředky i na provozní náklady. Proto můžeme
podpořit misie a sbírky této neděle věnovat na misie. Děkujeme za porozumění.
• Tříkrálová sbírka 2021 proběhne ONLINE 1.–24. 1. 2021
Tříkrálové koledy bohužel nebudou znít ulicemi, jak jsme byli zvyklí v minulých letech,
ale štěstí, zdraví, dlouhá léta a především požehnání do roku 2021, přinesou koledníci do
Vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Zdraví našich příznivců i
koledníků je pro nás na prvním místě, proto letošní koleda proběhne ONLINE na
www.trikralovasbirka.cz, kde bude možné si koledu přehrát.
DO SBÍRKY LZE PŘISPĚT:
osobně DO POKLADNIČKY v sídle Oblastní charity Náchod, Mlýnská 189, Náchod,
1. patro v prac. dnech 7:30 - 15:30 h. (naproti parkovišti Bílá růže)
osobně DO POKLADNIČKY na obecním úřadě Kramolna, v lékárně Náchod na nám.
TGM a u Itálie
odesláním FINANČNÍHO DARU na účet: 66008822/0800, VS: 77705016
dárcovskou SMS ve tvaru: DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87777 (cena jedné
SMS je 30, 60 a 90 Kč).
• Pokojné prožití Vánoc a radost z Boží dobroty, která přinesla spásu všem lidem, přejí
náchodští duchovní.
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Děkujeme za osobní dary na potřeby farnosti, které v souhrnu činily 6000 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
18:00
7:00

Intence
4. neděle adventní
Vavřinec – za Elišku Balcarovou (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – z a živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za vážně nemocné příbuzné a jejich rodinu (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za nová řeholní a kněžská povolání (H.)
Vavřinec – za zemřelé rodiče a duše v očistci (F.)

18:00

Vavřinec – za Marii Matějusovou a rodinu (H.)

16:00

Vavřinec– za Jana Jaščevskýho, sestru Mílu a jejich rodiče K

Čtvrtek
24. 12. 2020

13:30
15:00
22:00
24:00
24:00

Pátek
25. 12. 2020

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

Žernov (K.)
Štědrý den
Vavřinec – za děti a mládež (F.)
Česká Čermná (F.)
Studnice (F.)
Vavřinec (K.)
Slavnost Narození Páně
Vavřinec – za Marii a Bohuslava Bartošovi (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – na dobrý úmysl, za rodiče z ob. str. a duše v oč. (F
Vavřinec – za nemocné (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za rodiče Novákovy, 5 synů, 3 dcery, živé i
zemřelé z toho rodu (H.)
Slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka
Vavřinec – na poděkování za Boží milosti s prosbou o oživení
víry v rodině (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (K.)
Vavřinec – na poděkování Pánu Bohu (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec–za zdraví a Boží požehnání pro děti a jejich rodiny
Svátek Svaté rodiny
Vavřinec–na poděkování Pánu Bohu za prokázané milosti K
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za uzdravení vnuka Daniela a Boží požehnání (K
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za uzdravení P. Pavla Kejdany (H.)

Neděle
20. 12. 2020

Pondělí
21. 12. 2020
Úterý
22. 12. 2020
Středa
23. 12. 2020

Sobota
26. 12. 2020

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

Neděle
27. 12. 2020

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

