OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Výtěžek sbírky z dnešní neděle je určen na pojištění kostelů a dalších církevních budov
v diecézi.
• Na první neděli adventní kněží požehnají adventní věnce, které si přinesete.
• KDU-ČSL srdečně zve na přednášku historika, teologa a kněze, prof. Tomáše Petráčka
„Fenomén čarodějnictví v dějinách a dnes“, která se uskuteční ve čtvrtek 25.11. od 17.00
v přednáškovém sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě.
• V závěru nedělních bohoslužeb se společně budeme modlit modlitbu za průběh synody.
• V sobotu 27. 11. bude v 10:00 na děkanství další setkání v rámci přípravy na biřmování.
• Farní kancelář bude v úterý uzavřena.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Děkujeme za dar 10 000 Kč na potřeby farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
Neděle
21. 11. 2021

Pondělí
22. 11. 2021

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

Intence
Slavnost Ježíše Krista Krále
Vavřinec – za rod Maršíkových a Zelených (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Josefa a Jarmilu Hanušovy (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – na poděkování za 60 let společného života s prosbou
za těhotenství vnučky (H.)

Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
7:00 Vavřinec – na poděkování za uzdravení (F.)

Úterý
23. 11. 2021

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka, hlavního
patrona diecéze
18:00 Vavřinec – za Josefa Zákravského a duše v očistci (H.)

Středa
24. 11. 2021

Památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
16:00 Vavřinec – za zesnulé z rodiny Pokorných a za duše v očistci (F.)

Čtvrtek
25. 11. 2021

7:00 Vavřinec – za uzdravení Samíka Bednáře a jeho rodinu (K.)
19:30 Vavřinec – tichá adorace NSO s požehnáním na závěr (F.)

Pátek
26. 11. 2021

18:00 Vavřinec – za Pavla Uždila a jeho rodiče (F.)

Sobota
27. 11. 2021

Sobotní památka Panny Marie
7:30 Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (K.)
18:00 Vavřinec – za manžele Ducháčovy, Drašnarovy a za Václava
Ducháče (H.)
7:30

Neděle
28. 11. 2021

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

1. neděle adventní
Vavřinec – za Jaroslava a Libuši Pácovy, celý rod a za duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Václava a Anežku Řehákovy (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za + Karla Pařízka a živou rodinu (H.)

