OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
SVÁTEK SV. RODINY


MO KDU-ČSL zve na přednášku P. Jana Linharta o
cestování po Filipínách. Přednáška proběhne dnes od
15.30 hod. v přednáškovém sále Městského divadla.



V úterý, ve středu a ve čtvrtek bude kancelář na
děkanství uzavřena.

 Ve čtvrtek v 15.00 hod. při mši svaté na závěr roku
poděkujeme Pánu Bohu za rok 2015 a zároveň budeme
prosit o jeho požehnání do nastávajícího roku 2016. Přijměte srdečné pozvání na
bohoslužbu.
 Slavnost Zjevení Páně je přeložena na neděli 3.1. 2016. Při mši svaté kněz požehná
vodu, kadidlo a křídu. Požehnané věci si budete moci odnést domů. Kněz zároveň
požehná zlaté předměty, které si přinesete. Při vstupu do kostela nelze přehlédnout
kropenku se svěcenou vodou. Svěcená voda jako zhmotněná modlitba Církve má
sloužit k ochraně osob i příbytků a prostorů před vstupem zlého ducha. Požehnané
přívěsky slouží ne jako ochranný amulet, ale jako posvěcený předmět, opět chránící
před zlým duchem a zároveň vyznávající, že nositel chce patřit Bohu. Požehnanou
křídou podle tradice označují věřící dveře svých domů a bytů písmeny K + M + B +
letopočet. Tato písmena jsou zkratkou latinské modlitby Christus mansionem
benedicat - Kristus ať požehná (tomuto) příbytku. Žehnání zlatých předmětů reminiscence na jeden z darů - vyprošuje těm, kdo tyto předměty budou nosit či
užívat, Boží ochranu a pomoc.
 Přispět na opravy a potřeby farnosti bude možné do připravené pokladničky.
 Kostelecká cimbálová muzika zve na vánoční koncert „Půjdem spolu do Betléma“,
který se uskuteční příští neděli v 16.30 hod. v kostele sv. Vavřince.



Farní Charita Náchod hledá koledníky a vedoucích skupinek pro Tříkrálovou sbírku
2016. Podrobnější informace ve Farní Charitě Náchod.
Intence na měsíce leden až duben 2016 je možné zapisovat v úřední hodiny na
děkanství.
Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Děkujeme všem, kteří se podíleli na krásné vánoční výzdobě kostela.
 Děkujeme akolytům a ostatním ministrantům za službu u oltáře.
 Děkujeme za hudební doprovod liturgie.
 Kněží působící v Náchodě děkují za vánoční přání, za dary a všem vyprošují
požehnaný nový rok.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
27.12. 2015

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

Pondělí
28.12. 2015
Úterý
29.12. 2015
Středa
30.12. 2015
Čtvrtek
31.12. 2015

7.00 hod.

18.00 hod. Vavřinec – Za vnuky Jakuba, Pavla a za uzdravení
nemocného syna (P.H.)
16.00 hod. Vavřinec – Za rodiče Celbovy, syny Jana a Josefa (P.K.)
Silvestr
15.00 hod. Vavřinec - Na poděkování za rok 2015 s prosbou o Boží
požehnání do roku 2016 (P.K.)

Pátek
1.1. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.30 hod.
15.00 hod.

Sobota
2.1. 2016

7.30 hod.
18.00 hod.

Neděle
3.1. 2016

Intence
SVÁTEK SVATÉ RODINY
Vavřinec - Za rodiny (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za rodiny (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – Za pokoj a mír ve světě (P.H.)
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Vavřinec – Na poděkování za Boží milosti (P.J.)

Slavnost Matky Boží Panny Marie (zasvěcený svátek)
Vavřinec-Za Boží požehnání pro náchodskou farnost (P.J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec–Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec-Za Boží požehnání pro náchodskou farnost(P.H.)
Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
Vavřinec – (P.K.)
Vavřinec – Za uzdravení dcery a za duše v očistci (P.J.)

Slavnost Zjevení Páně
7.30 hod. Vavřinec - Za Růženu a Josefa Zelených, sourozence a
rodiče (P.K.)
8.00 hod. Studnice (P.J.)
9.00 hod. Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
10.15 hod. Michael – (P.J.)
10.30 hod. Česká Čermná (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za manžela, sestry, Alžbětu, Růženu a
Markétu (P.J.)

