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

• Dnes manželé obnoví své sliby a přijmou požehnání.
• Ve čtvrtek na Silvestra při mši svaté v 15:00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za rok 2020 a
zároveň budeme prosit o Boží požehnání pro rok 2021. Po mši svaté jsou účastníci
bohoslužby zváni na děkanství.
• V sobotu od 16:00 do 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav NSO a příležitost ke
svátosti smíření.
• Následující neděli bude možné přispět na opravy, které plánujeme na rok 2021. Jedná se
o zateplení stropu budovy děkanství a opravy narušených omítek v přízemí interiéru
budovy děkanství. Za dobrodince bude v neděli večer sloužena mše svatá.
• Od 27.12. se nesmí bohoslužeb účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše
10% míst k sezení. Z tohoto důvodu je třeba rezervace na nedělní bohoslužby
v Náchodě. Rezervaci si zajistíte zavoláním na pevnou linku farnosti 491 428 355. Volat
můžete v pracovní dny v čase od 9:00 do 11:00. Přítomný kněz volajícího zapíše,
případně nabídne mši svatou v jiný čas. Děkujeme, že respektujete nastavená pravidla
pro účast na bohoslužbách.
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Výše darů na potřeby farnosti v týdnu činila 13 862 Kč. Děkujeme.
• Sbírka z minulé neděle, kterou jsme určily na misie, spolu s dary na misie, činila
v Náchodě 17 019 Kč a v Studnici 1 640 Kč. Děkujeme.
• Děkujeme panu kaplanovi a mládeži za zhotovení vánočních střípků naděje, které mohou
i nevěřícím lépe porozumět vánočnímu poselství.
• Náchodští duchovní děkují za vánoční i novoroční přání a za dary. Do nového roku
vyprošuji vše dobré a s láskou všem žehnají.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
27. 12. 2020

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

Pondělí
7:00
28. 12. 2020
Úterý
29. 12. 2020

18:00

Intence
Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Vavřinec – na poděkování Pánu Bohu za přijata dobrodiní(K
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za uzdravení vnuka Daniela a Boží požehnání (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za uzdravení P. Pavla Kejdany (H.)
Svátek svatých Mláďátek, mučedníků
Vavřinec – za kněžská a řeholní povolání (F.)
Vavřinec – za dar síly, trpělivosti, za šťastnou hodinku smrti
a za duše v očistci (H.)

Středa
16:00
30. 12. 2020

Vavřinec– za Annu Jiráskovou a rodinu (K.)

Čtvrtek
31. 12. 2020

Silvestr
Vavřinec – na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
požehnání do nového roku (K.)

Pátek
1. 1. 2021

Sobota
2. 1. 2021

Neděle
3. 1. 2021

15:00

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

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
Vavřinec – za rod Forbelských a Martínků (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Boží ochranu v novém roce (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za Václava a Antonii Vomáčkovy (H.)

7:30
16:00
18:00

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
Vavřinec – za Annu Večeřovou (K.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka svátosti smíření (K.)
Vavřinec – za rodinu Vlachovu (F.)

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

2. neděle po narození Páně
Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za Ludmilu Vomáčkovou (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (F.)

