OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
30. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnešní sbírka je určena na misie.
• KDU-ČSL srdečně zve na přednášku P. Ladislava Heryána, která nese název Můj Otec
je jako slunce, koná se 26. 10. od 17.30 v sále Městského divadla Dr. Čížka v Náchodě.
• První setkání biřmovanců ve věku do 25 let se uskuteční 13.11. od 10.00. Půjde o jedno
setkání za 14 dní. Starší zájemce o biřmování bude připravovat pan děkan, termín bude
stanoven v listopadu.
• Světlušky 2. skautského oddílu v Náchodě dělají nábor předškolaček a žaček 1. a 2. třídy.
Schůzky jsou v pátek od 16.00 do 17.30 v klubovně na Hamrech.
• Náchodský chrámový sbor hledá další zpěváky a zpěvačky. Zkoušky jsou ve čtvrtek od
18.00 na faře.
• Od 1. do 8. listopadu je možné za předepsaných podmínek získat plnomocné odpustky
přivlastnitelné duším v očistci. Ze závažných důvodů je možné odpustky získat již
v týdnu od 25. října.
• S ohledem na prázdniny není tento týden Andělka ani náboženství.
• Farní kancelář bude v pondělí dopoledne a odpoledne a v úterý uzavřena.
• Příští neděli bude po mši sv. u sv. Michaela farní káva. Drobné občerstvení vítáno.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za přípravu farní kávy a misijního koláče.
• Děkujeme za opravu zavírání u hlavních vstupních dveří a u dřevěných dveří v sakristii.

•

Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci
Plnomocné odpustky pro duše v očistci, t.j. prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy,
uzdravení jejich následků.
1. 11. - Slavnost Všech svatých odpoledne
a 2. 11. – Památka všech věrných zemřelých
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
v kostele se pomodlit modlitby Věřím v Boha, Otče náš a Sláva Otci.
Od 1. 11. do 8. 11. – „dušičkový oktáv“
navíc již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů navštívit hřbitov
1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)
2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)
3. modlitba na úmysl Svatého Otce
4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku:
na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává
pouze částečný odpustek.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
Neděle
24. 10. 2021

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

Intence
30. neděle v mezidobí
DEN MODLITEB ZA MISIE
Vavřinec – za Viléma Hillmana, rodiče a sourozence (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Jan Křtitel (posvícení) – za rodinu Mišunovu, Kaválkovu a
Jungovu (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za mládež (H.)

Pondělí
25. 10. 2021

7:00

Vavřinec – za P. Lukeše a Lidušku Vaňkovou a za duše
v očistci (F.)

Úterý
26. 10. 2021

18:00

Vavřinec – na poděkování Pánu Bohu za průběh voleb do
poslanecké sněmovny (H.)

Středa
27. 10. 2021

16:00

Vavřinec – na poděkování za 75 let života (F.)

Čtvrtek
28. 10. 2021

7:00
19:30

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Vavřinec – za Marii a Bohuslava Bartošovy a duše v očistci (F)
Vavřinec – tichá adorace NSO s požehnáním na závěr

Pátek
29. 10. 2021

18:00

Vavřinec – za Marii, Jana a Josefa Vítkovy a celý rod (F.)

7:30
18:00

Svátek Výročí posvěcení katedrály
Vavřinec – za Ing. Antonína Pitaše (F.)
Vavřinec – za rod Šimonů a Dyntarů (H.)

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

31. neděle v mezidobí
Vavřinec – za osadníky z Babí (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za zemřelého tatínka (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za dobrou cestu a šťastný návrat (H.)

Sobota
30. 10. 2021

Neděle
31. 10. 2021

