OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz



Vstupujeme do doby adventní, kterou máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou
po Kristu. První nedělí adventní začíná cyklus A nedělního mešního lekcionáře.
 Adventní setkání u vánočního stromu na Masarykově náměstí se uskuteční dnes od
17.00 hod.


Pro děti je připraveno adventní snažení. Informacemi, jak má snažení probíhat si děti
mohou vyzvednout v zákristii u sv. Vavřince nebo u sv. Michaela.



Ve čtvrtek v 19.00 v kostele sv. Vavřince předvánoční koncert Ave Maria v podání
Emy Hubáčkové a Vladimíra Župana.
Mše svaté, které měly být slouženy v České Čermné a ve Studnici tento čtvrtek 1.12.
se přesouvají na čtvrtek 15.12. Zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.







Nemocní nebo starší farníci mohou požádat o návštěvu kněze, který je navštíví
v pátek 2.12. Zájemci se mohou nechat zapsat v zákristii.
V pátek na závěr mše svaté, která bude sloužena při svíčkách přijde sv. Mikuláš
s anděly a obdarují děti. Srdečně zveme děti s rodiči na tuto mši svatou.
Po mši svaté setkání mládeže na faře.

 V sobotu od 16.00 do 18.00 hod. v kostele sv. Vavřince adorace před vystavenou
NSO. Zároveň bude možné přistoupit ke svátosti smíření.
 Chlapce i děvčata zveme na ministrantskou schůzku v sobotu od 16.30 hod.
 Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny přede mší svatou (v pátek jednu
hodinu přede mší svatou). Dále pak po domluvě s knězem.
 Pan kaplan P. Jiří Jakoubek se v těchto dnech dožívá významného životního jubilea.
Do dalších let mu přejeme hojnost darů Ducha Svatého pro jeho poslání a radost ze
služby pro Boží království.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Následující neděli bude možné přispět na opravy a potřeby farnosti do připravené
pokladničky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
27.11. 2016

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

Intence
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vavřinec – Za Josefa a Marii Sychrovských (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Vlastíka Andrše (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec–Na poděkování za 55 let společného života a
duše v očistci (P.H.)

Pondělí
28.11. 2016

7.00 hod.

Úterý
29.11. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Martu Lukášovou a rodiče (P.H.)

Středa
30.11. 2016

Vavřinec – Za Annu Čermákovou, manžela, rodiče a
sourozence (P.K.)

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
16.00 hod. Vavřinec – Za bratry, rodiče a celou rodinu (P.K.)

Čtvrtek
1.12. 2016

7.00 hod.

Pátek
2.12. 2016

15.00 hod. Jan Křtitel – Pohřeb paní Hany Kohlové
18.00 hod. Vavřinec – Za děti a mládež (P.J.)

Sobota
3.12. 2016

Neděle
4.12. 2016

Vavřinec – Za zemřelou paní Petronelu (P.J.)

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
7.30 hod. Vavřinec – Za Miroslava Zeleného, sestru a rodiče (P.K.)
16.00 hod. Vavřinec – Adorace před vystavenou NSO (P.K.)
18.00 hod. Vav. –Za Ludmilu Prokopovou a paní Střihavkovou (P.J.)
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
7.30 hod. Vavřinec – Za rodiče Tomešovy, sourozence, celý rod a
duše v očistci (P.J.)
8.00 hod. Studnice – (P.K)
9.00 hod. Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
10.15 hod. Michael – Za paní Miladu Klugarovou (P.J.)
10.30 hod. Česká Čermná – (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Smolovy, Štěpánovy, sourozence a
duše v očistci (P.K.)

