OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

 Na tento týden připadá začátek postní doby. Popeleční středa je dnem přísného postu,
který se vztahuje na zdrženlivost od masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu. Při
mších svatých kněží udělí popelec.
 Ve Studnici a v České Čermné půl hodiny přede mší svatou svátost smíření.
 Odpadá biblická hodina.
 Během postní doby se budeme modlit pobožnosti křížových cest ve středu a v pátek
půl hodiny přede mší svatou. Přijměte pozvání k účasti na těchto pobožnostech.
 V pátek kněz navštíví naše nemocné v jejich domovech. Zájemce o návštěvu zapište
v zákristii. Pokračuje příprava na první svaté přijímání i Andělka.
 V sobotu 4. března se v naši farnosti uskuteční postní duchovní obnova, kterou vede
P. Antonín Forbelský, arciděkan z Pardubic. Program postní duchovní obnovy bude
následující:
o 9:30 – 10:15 zahájení a promluva v kostele sv. Vavřince
o 10:15 – 10:45 káva nebo čaj na děkanství
o 10:45 – 11:30 promluva v kostele sv. Vavřince
o 15.00 – 15:45 promluva v kostele sv. Vavřince
o 15:45 – 16:15 káva nebo čaj na děkanství
o 16:15 – 17:00 promluva v kostele sv. Vavřince
o 17.00 – 18.00 výstav NSO, adorace, svátost smíření
o 18.00 – mše svatá
Přijměte srdečné pozvání k duchovní přípravě na velikonoční svátky.
 Pro děti je připraveno postní snažení, se kterým budou seznámeni.
 Farní pastorační plán je možné nalézt na farních internetových stránkách v „úvodu,
aktuality, pastorační plán“.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Dnešní sbírka je určena na Svatopetrský haléř a za tímto účelem bude odeslána.
 Následující neděli bude možné přispět na opravy a investice plánované na rok 2017.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
26.2. 2017

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

Intence
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec–Za rodiče Celbovy, Šubrtovy, syny a d. v oč. (K
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Vlastíka Andrše (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – Za rodiny (P.H.)

Pondělí
27.2. 2017

7:00 hod. Vavřinec–Za manžele Maršíkovy a P. Josefa Žemličku (K

Úterý
28.2. 2017

18:00 hod. Vavřinec – Za zemřelé příbuzné Vincenta, Tibora a
Antona (P.J.)

Středa
1.3. 2017

7:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.

Čtvrtek
2.3. 2017
Pátek
3.3. 2017

Sobota
4.3. 2017

Neděle
5.3. 2017

POPELEČNÍ STŘEDA
Vavřinec – Za rodiče Habrovy, rodinu Štěpánovu,
Kaválkovu a duše v očistci (P.K.)
Vavřinec – Prosba o ducha kajícnosti a obrácení (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.H.)
Vavřinec – Za Adolfa Záliše celý rod (P.J.)

7:00 hod. Vavřinec – Za rodinu Balcarovu (P.K.)

17.30 hod. Vavřinec – Pobožnost křížové cesty (p. Havel)
18:00 hod. Vavřinec – Za rodiče Morochovičovy a duše v oč. (P.J.)

7:30 hod. Vavřinec – Prosba o dary Ducha sv. pro Danielu
Komárovou a za její zemřelé předky (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – Za Drahomíru Fišerovou (P. Forbelský)

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

1. NEDĚLE POSTNÍ
Vavřinec– Za obrácení rodičů a šťastnou hodinu smrti (K)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za manžele Jiráskovy, syna Jaroslava,
Antonína Jiráska a rodiče (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Za kněžská a zasvěcená povolání (P.J.)

