OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Ve středu v 18:00 hod. v učebně děkanství biblická hodina, na kterou jste srdečně
zváni. Biblické hodiny vede pan kaplan P. Jiří Jakoubek.
• Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro 8. – 9. ročník ZŠ.
• Děkan P. Zdeněk Kubeš po celý týden nebude přítomen ve farnosti.
• Pastýřská výzva biskupa Jana Vokála k druhému kolu prezidentských voleb
Bratři a sestry v Kristu,
ač je volba prezidenta aktem především politickým, obracím se na Vás s prosbou, abyste
k ní přistoupili v modlitbě, svěřili svou úvahu Pánu v Duchu a v Pravdě.
Hlava státu je v naší zemi historicky nadána mocí, kterou nepostihují žádné psané
předpisy: svou autoritou, morální zakotveností a hodnotami, jež vyznává, stvrzuje a
potvrzuje směr, kterým se země ubírá. Je vzorem pro jednání občanů, politiků, rodin i
dětí.
Na prezidentské standartě čteme nápis: Pravda vítězí. Vybírejme proto, prosím,
hlavu státu podle toho, jak přistupuje k pravdě. Zda ji interpretuje pragmaticky jako
pravdu svou, nebo jako pravdu, jež přesahuje zájmy konkrétních lidí a skupin, je platná
z pohledu věčnosti.
Ve druhém kole voleb jsou jenom dva kandidáti. Žádný z nich s námi nemusí
hodnoty, jímž věříme, sdílet plně. Modleme se však za lepší volbu. Svěřme tuto starost
Pán před oltářem a podílejme se na takové volbě svým hlasem.
Volme odpovědně a ve prospěch pravdy.
K tomu Vám žehná
Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Farní charita Náchod děkuje všem dobrovolníkům – dospělým i dětem, kteří se
podíleli na organizaci nebo koledování a také všem štědrým dárcům. Díky Vám se
při Tříkrálové sbírce 2018 podařilo vybrat za Náchod a okolí celkem 217 663 Kč.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
21.1. 2018

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

Pondělí
22.1. 2018

Intence
3. neděle v mezidobí
Za jednotu křesťanů
Vavřinec – za rodiče Pecoldovy, švagra a duše v oč. (J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za Marii Maršíkovou a rodiče z obojí str. (H.)

7:00 hod. Vavřinec – za zemřelé rodiče (P.J.)

Úterý
23.1. 2018

18:00 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.H.)

Středa
24.1. 2018

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a uč. církve
16:00 hod. Vavřinec – za Helenu a Jana Petříkovy (P.J.)

Čtvrtek
25.1. 2018

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola
7:00 hod. Vavřinec – za Josefa Celbu, manželku a duše v oč. (P.J.)

Pátek
26.1. 2018

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů
18:00 hod. Vavřinec – za Boží pomoc a požehnání rodině (P.J.)

Sobota
27.1. 2018

Památka sv. Anděly Mericiové, panny
7:30 hod. Vavřinec – za uzdravení duše i těla (P.J.)
18:00 hod Vavřinec – za Vlastu Volfovou (P.H.)

Neděle
28.1. 2018

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

4. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Aloise a Annu Vlčkovy, dceru a vnuka (K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za zemřelého tatínka (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – na poděkování za záchranu života (H.)

