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

• Betlém v kostele sv. Vavřince bude pro veřejnost zpřístupněn ve dnech 25. a 26.12. od
14:00 do 17:00 hod.
•

Ve čtvrtek a v pátek bude farní kancelář zavřena.

•

MO KDU-ČSL zve na přednášku P. Jana Linharta o Vietnamu a Kambodži. Přednáška
se koná ve čtvrtek 27.12. od 17:00 hod. v přednáškovém sále v Beránku.

•

Následující neděli na Svátek Svaté rodiny při mší svatých manželé obnoví své sliby a
přijmou požehnání.

•

Stolní kalendáře je možné zakoupit v zákristii kostela sv. Vavřince. Cena 68 Kč.

•

Oblastní charita Náchod žádá o pomoc dobrovolníky, kteří by pomohli s Tříkrálovou
sbírkou v sobotu 5. ledna 2019.

•

Pokojné prožití svátků vánočních a radost z Boří dobroty, která přinesla spásu všem
lidem, přejí náchodští kněží.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Děkujeme rytmické skupině za přípravu a provedení hudebního vystoupení v Beránku.
• Děkujeme rodičům za přípravu pohoštění pro ministranty a zpěváky.
• Děkujeme farníkům, kteří se ujali průvodcovské služby a během týdne žákům
náchodských škol zpřístupnili vyzdobený kostel sv. Vavřince a seznámili je
s poselstvím Vánoc.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
23.12. 2018

Pondělí
24.12. 2018

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.
13:30 hod.
15:00 hod.
22:00 hod.
22:00 hod.
24:00 hod.
24:00 hod.
7:30 hod.

Úterý
25.12. 2018

Středa
26.12. 2018

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

Čtvrtek
27.12. 2018
Pátek
28.12. 2018
Sobota
29.12. 2018

7:00 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
18:00 hod.

Neděle
30.12. 2018

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

Intence
4.neděle adventní
Vavřinec – za rodiče Voborníkovy a bratra Jana (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za pana Václava Hronka a jeho rodiče (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za Kamilu Chlumskou, její rodinu a d. v oč. H
Štědrý den
Žernov (P.K.)
Vavřinec (dětská) – za děti a mládež (P.J.)
Česká Čermná (P.J.)
Vysokov (P.H.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Slavnost Narození Páně
Vavřinec – za rodiče z obojí strany, Věru, Jindřicha a duše
v očistci (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za Jiřího Jansu a celý rod (P.K.)
Česká Čermná (P.J.)
Vavřinec – za Františka Molíka a celý rod (P.H.)
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Vavřinec – za Růženu a Roberta Vodákovy, dcery, snachu,
zetě a vnoučata )P.J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za Vlastíka Andrše a rodinu Hubkovou (P.H.)
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Vavřinec – za rodiče Tomešovy a celý rod (P.J.)
Svátek Svatých Mláďátek, mučedníků
Vavřinec – ke cti sv. Tadeáše, sv. Terezie Lisieux a sv.
Jana Pavla II. (P.J.)
Vavřinec – na poděkování s prosbou o požehnání pro
rodinu Máslovu, Chráskovu a duše v očistci (P.K.)
Vavřinec – za Františka a Olgu Junkovy (P.J.)
Svátek Svaté rodiny
Vavřinec – na poděkování za Boží pomoc a milosti (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Forbelských a Martinků (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za uzdravení matky tří dětí (P.H.)

