OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Manželé dnes obnoví své sliby a přijmou požehnání.

• V pondělí v kostele sv. Vavřince v 18:00 hod. zazní Česká mše vánoční od Jakuba
Jana Ryby v podání Náchodského chrámového sboru a Polyfonního sdružení.
• V pátek na Silvestra při Mši svaté v 15:00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za rok 2021 a
zároveň budeme prosit o Boží požehnání do nastávajícího roku. Po Mši svaté se
připijeme na zdraví do nového roku. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu i na
přípitek.
• V roce 2022 dojde k realizaci zateplení půdy budovy děkanství. Odhadované náklady
činí 300 000 Kč. Dary z prvních nedělí půjdou na tento účel. Za dobrodince bude
sloužena Mše svatá.
•

Jeden betlém z kostela sv Michaela je k vidění ve dne v noci ve výloze u Laštoviců a
druhý v kostele sv. Vavřince na oltáři Svaté rodiny.

•

Oblastní charita Náchod žádá o pomoc dobrovolníky, kteří by pomohli s Tříkrálovou
sbírkou v sobotu 8. ledna 2022. Pokud byste se chtěli do sbírky zapojit jako vedoucí
skupinek (osoba starší 15ti let) nebo jako její člen. Kontaktujte oblastní charitu
Náhod. Protentokrát charita nežádá o pomoc s občerstvením.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Děkujeme zpěvákům a hudebníkům za doprovod vánoční liturgie.
• Děkujeme asistenci za zajištění slavnostní liturgie.
• Kněží děkují za vánoční přání a za dary. 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
26.12. 2021

Pondělí
27.12. 2021
Úterý
28.12. 2021
Středa
29.12. 2021

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
7:00 hod. Vavřinec – za rodinu Máslovu, Šolcovu a na poděkování
za celý rok (F.)
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
18:00 hod. Vavřinec – za Annu Jiráskovou a rodinu (H.)
16:00 hod. Vavřinec – za živé i zemřelé členy rodiny a všechny
příbuzné (K.)

Čtvrtek
30.12. 2021

7:00 hod. Vavřinec – za rod Forbelských a Martinků (K.)
19:30 hod. Vavřinec – adorace před vystavenou NSO (F.)

Pátek
31.12. 2021

Silvestr
15:00 hod. Vavřinec – na poděkování s prosbou o Boží pomoc do
nového roku (K. + F.)

Sobota
1.1. 2022

Neděle
2.1. 2022

.

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

Intence
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Vavřinec – za rodiny (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (F.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy,
Balcarovy, Bubeníčkovy a Zelených (H.)

Slavnost Matky Boží, Panny Marie – zasvěcený svátek
7:30 hod. Vavřinec – za zemřelé rodiče z obojí strany (F.)
8:00 hod. Studnice (K.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
10:30 hod. Česká Čermná (K.)
15:00
Vavřinec – za rodinu Sukovu, dceru Marii a Růženu (H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

2. neděle po Narození Páně
Vavřinec – za Amálii Pinkavovou, celý rod a d. v oč. (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i † farníky (K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

