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 pokračují biblické hodiny.

•

Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro 8. a 9. ročník.

•

V následujících týdnech proběhne volba do pastorační rady farnosti. Podle volebního
řádu Stanov pastorační rady farnosti královéhradecké diecéze děkan P. Zdeněk Kubeš
ustanovil tříčlennou volební komisi ve složení: pan Karel Maršík, pan Jiří Hanuš a
paní Eva Krtičková.
Vlastní volbě předchází návrh kandidátů do pastorační rady farnosti. Navrhnout
kandidáty může každý člen farnosti, který má právo volit. Právo volit má každý katolík
starší 18 let, příslušející do farnosti; právo být zvolen má každý katolík starší 18 let,
který má právo volit, a který je schopen a ochoten plnit úkoly pastorační rady. Členy
pastorační rady jsou podle stanov duchovní působící ve farnosti (P. Zdeněk Kubeš,
P. Jiří Jakoubek, P. Václav Hejčl a jáhen Václav Smola) a dále zástupce charity (pan
Marek Špelda).
Po dohodě s volební komisí bude 6 členů pastorační rady farnosti voleno farním
společenstvím. Dále po dohodě s volební komisí smí každý člen farnosti, který má
právo volit navrhnout 6 kandidátů do pastorační rady farnosti. Předtištěné formuláře
pro návrh do pastorační rady farnosti budou v kostelích sv. Vavřince, sv. Michaela a
sv. Václava v České Čermné k dispozici od neděle 27.1. do neděle 10. 2. 2019. Návrh
je třeba po vyplnění vhodit do předem připravených schránek v kostelích sv. Vavřince,
sv. Michaela a sv. Václava v České Čermné o nedělích 3.2. a 10.2. 2019. Další
informace budou průběžně zveřejnovány v ohláškách a na nástěnce kostela
sv. Vavřince.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Oblastní charita Náchod děkuje všem koledníkům, vedoucím, dárcům a všem ostatním,
kteří se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Za Náchod a okolí se vybrala částka
213 999 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
20.1. 2019

Pondělí
21.1. 2019

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

Intence
2. neděle v mezidobí
Za jednotu křesťanů
Vavřinec – za rodiče Pácovy z ob. str. a sourozence (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P. Jan Lukeš)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Václava Plíška a rodinu (P. Jan Lukeš)
Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu II. (P.J.)

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
7:00 hod. Vavřinec – za uzdravení a Boží pomoc (P.J.)

Úterý
22.1. 2019

18:00 hod. Vavřinec – za manžela, tatínka a celou rodinu (P.H.)

Středa
23.1. 2019

16:00 hod. Vavřinec – za rodiče z ob. str. a duše v očistci (P.J.)

Čtvrtek
24.1. 2019
Pátek
25.1. 2019
Sobota
26.1. 2019

Neděle
27.1. 2019

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve
7:00 hod. Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše
v očistci (P.J.)
Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Vlachovy a rodinu (P.J.)
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
7:30 hod. Vavřinec – za Boží milosrdenství pro rodinu (P.J.)
18:00 hod. Vavřinec – za Miroslava Zeleného, sestru a rodiče (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

3. neděle v mezidobí
Vavřinec – za uzdravení (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – na poděkování (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za duše zemřelých dárců mešních fundací
zřízených před nástupem komunismu III. (P.H.)

