OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
4. NEDĚLE ADVENTNÍ, ŠTĚDRÝ DEN
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnes odpoledne ve 14:45 hod. v kostele sv. Vavřince děti z naši farnosti sehrají
vánoční divadelní představení. Na představení a následně na dětskou půlnoční mši
svatou jste srdečně zváni.
• Betlém v kostele sv. Vavřince bude pro veřejnost zpřístupněn ve dnech 25. a 26.12.
od 14:00 do 17:00. Prosíme dobrovolníky o dohled v kostele v dané časy. Zapisovat
se můžete do rozpisu, kde je volno. Předem děkujeme za ochotu.
• Na následující neděli připadá Svátek Svaté rodiny a také konec občanského roku. Při
mších svatých manželé obnoví své sliby a přijmou požehnání.
Při odpolední mši svaté v 15:00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za rok 2017 a zároveň
budeme prosit o Boží pomoc do nastávajícího nového roku. Po mši svaté si připijeme
na zdraví do nového roku. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu i na přípitek.
•

Farní charita Náchod hledá dobrovolníky pro pomoc s organizací Tříkrálové sbírky
2018 – především koledníky a vedoucí skupinek. Tříkrálová sbírka 2018 proběhne
v sobotu 6.ledna. Předem děkujeme za podporu.

•

Vánoce prozářené světlem narozeného Ježíše Krista přejí náchodští kněží.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Děkujeme účinkujícím i ostatním členům realizačního týmu za přípravu a provedení
divadelního představení v Beránku.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Neděle
24.12. 2017

Pondělí
25.12. 2017

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

Úterý
26.12. 2017

Středa
27.12. 2017
Čtvrtek
28.12. 2017
Pátek
29.12. 2017
Sobota
30.12. 2017

Neděle
31.12. 2017

8:00 hod.
9:00 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.
16:00 hod.
7:00 hod.
18:00 hod.

Intence
4.neděle adventní a Štědrý den
Vavřinec–za rodiče Josefa a Annu Novákovy a babičku K.
Studnice – (P.H.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.J.)
Žernov (P.K.)
Vavřinec – za děti a mládež (P.J.)
Česká Čermná (P.J.)
Vysokov (P.H.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Slavnost Narození Páně – zasvěcený svátek
Vavřinec – za Františka Molíka, rodiče, celou rodinu a
duše v očistci ších let (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za Vlastíka Andrše a Josefa Hubku (P.K.)
Česká Čermná (P.J.)
Vavřinec – za Annu Krulichovou, rodiče a dvě sestry (H.)
Svátek sv. Štěpána
Vavřinec – za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachu,
vnuka a zetě (P.J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za nemocné (P.H.)
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Vavřinec – za rodinu Tomešovu (P.H.)
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Vavřinec – na poděkování za Boží milosti (P.J.)
Vavřinec – za rodiny Šimonovy (P.J.)

7:30 hod. Vavřinec – za Boženu Celbovu, manžela a d. v oč. (P.K.)
18:00 hod Vavřinec – za rodiče z ob. str. a Františku Schreierovou J.
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7:30 hod. Vavřinec–za rodiny (P.J.)
8:00 hod. Studnice – (P.H.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
10:15 hod. Michael–za manžela, rodiče, sestru Evu a vnučku Nikolu J
10:30 hod. Česká Čermná – (P.K.)
15:00 hod. Vavřinec – na poděkování s prosbou o Boží pomoc do
nového roku (P.K.)

