OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
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. Prosíme dobrovolníky, kteří by v kostele byli ochotni
v určitý čas setrvat, aby se zapsali do rozpisu, kde je volno. Předem děkujeme za
ochotu.



MO KDU-ČSL zve na přednášku P. J. Linharta o Ekvádoru, která bude v úterý
27.12.od 16 hodin v přednáškovém sále Městského divadla Dr. J. Čížka.



Farní kancelář bude následující týden otevřena ve středu a v pátek.

 Na pátek připadá Svátek Svaté rodiny, Ježíše, Marie a Josefa. Při mších svatých
manželé obnoví své sliby a přijmou požehnání.
 V sobotu v 15.00 hod. při mši svaté na závěr roku poděkujeme Pánu Bohu za rok
2016 a zároveň budeme prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2016. Po mši
svaté si připijeme na zdraví do nového roku. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu
i na přípitek.
 Přispět na opravy, které nás čekají v nastávajícím ruce, bude možné do připravené
pokladničky.


Farní charita Náchod žádá koledníky i vedoucí skupinek o pomoc při organizaci
Tříkrálové sbírky 2017, která proběhne v sobotu 7. ledna 2017.

 Zájemci si mohou i nadále ve farní kanceláři zapisovat intence na měsíce leden, únor
a březen.


Občanské sdružení „JIZBICE 2012“ si vás dovoluje pozvat na výstavu JIZBICKÝ
BETLÉM spojenou s prodejní výstavou. Bližší informace získáte z plakátu
v předsíni kostela.

Poděkování

☺





Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
Děkujeme dobrovolníkům, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostelů.
Děkujeme zpěvákům a varhaníkům za hudební doprovod liturgie.
Kněží působící v Náchodě děkují za vánoční i novoroční přání a za dary.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Neděle
25.12. 2016

Pondělí
26.12. 2016

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.30 hod.

Intence
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Vavřinec– Za rodiče z obojí strany, Věru, Jindřicha a duše
v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – Za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Vavřinec – Za Roberta a Růženu Vodákovy, dcery, snachu
a zetě (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec- Za živé i zemřelé z rodiny Kocmanovy (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Vavřinec – Za Annu Krulichovou, rodiče z obojí strany a
za sestry (P.H.)

Úterý
27.12. 2016

18.00 hod.

Středa
28.12. 2016

Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
16.00 hod. Vavřinec – Za Vlastíka Andrše (P.K.)

Čtvrtek
29.12. 2016

Pátý den v oktávu Narození Páně
7.00 hod. Vavřinec – Za Oldřicha a Boženu Maršíkovy a sourozence
(P.H.)
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
7.00 hod. Vavřinec – Za Boží požehnání a ochranu pro rodiny (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Celbovy a celý rod (P.J.)

Pátek
30.12. 2016

Sobota
31.12. 2016

Sedmý den v oktávu Narození Páně
Vavřinec
–
Na poděkování za rok 2016 s prosbou o Boží
15.00 hod.
pomoc do nového roku (P.K.)
7.30 hod.

Neděle
1.1. 2017

8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Vavřinec – Za Františka Molíka, bratra, rodiče a duše
v očistci (P.K.)
Studnice – (P.J)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – Za manžela, sestru Evu, rodiče, vnučku Nikolu
a duše v očistci (P.H.)

