OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
30. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv
kostela získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě
obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a
vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou
pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.
Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v
očistci, jestliže po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam
třeba jen v duchu za zemřelé.
• Ve čtvrtek odpadá výuka náboženství pro 8. – 9. ročník a pro 6. – 7. ročník a v pátek
pro 3. ročník.
Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny přede mší svatou svátost smíření.
• V pátek kněz navštíví starší nebo nemocné farníky v jejich domovech a zájemcům
udělí svátost pomazání nemocných. Zájemce o návštěvu kněze zapisujte v zákristii.
V pátek navštívíme hroby náchodských kněží a pomodlíme se za ně. Účastníci se
sejdou v 15.00 hod. před vchodem do kostela sv. Jana Křtitele.
Na závěr páteční mše svaté kněz vystaví kněz NSO ke krátké adoraci.
Setkání mládeže v klubovně na děkanství od 19:00 hod.
• Při mši svaté v sobotu 3.11. v 9.00 bude společné udílení svátosti pomazání
nemocných. Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou
zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají podstoupit
závažný zdravotnický úkon. Nebojte se tuto svátost přijmout.
V sobotu od 16.00 – 18.00 hod. výstav NSO s možností přijmout svátost smíření.
• Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na opravy a údržbu
varhan v kostele sv. Vavřince.

Poděkování

😊
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Sbírka z minulé neděle, která byla určena na misie, vynesla v Náchodě částku
30 004 Kč. a v Studnici 2 420 Kč. Všem dárcům za jejich velkorysost děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
28.10. 2018

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

Pondělí
29.10. 2018
Úterý
30.10. 2018
Středa
31.10. 2018

Čtvrtek
1.11. 2018

Pátek
2.111. 2018

Sobota
3.11. 2018

Neděle
4.11. 2018

Intence
30. neděle v mezidobí
Vavřinec – za uzdravení sestry a za duše v očistci (P.K.)
Studnice – vlastní intence (P.J.)
Vavřinec – za živé i † osadníky z Babí (P.K.)
Jan Křtitel (posvícení) – za rodiče, sestry a d. v oč. (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Michael – za živé i zemřelé farníky (PH.)
Vavřinec – za zesnulé z rodiny Šubrtovy, za Boží pomoc a
duše v očistci (P.J.)

Svátek posvěcení katedrály Svatého Ducha
18:00 hod. Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a d. v oč. (H.
16:00 hod. Vavřinec – za vnuky Tomáška, Martina a d. v oč. (P.K.)

7:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
7:00 hod.
16:00 hod.
17:00 hod.
18:00 hod.
18:00 hod.
9:00 hod.
16:00 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Slavnost Všech svatých (doporučený svátek)
Vavřinec – za P. Františka Šotolu (P.K.)
Jan Křtitel – za manžela, rodiče a všechny zemřelé (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za † Luboše Gregora (P.H.)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Vavřinec – na úmysl papeže (P.K.)
Jan Křtitel – za všechny zemřelé (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.H.)
Vavřinec – za maminku a duše v očistci (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za nemocné a za ty, kteří o ně pečují (P.K.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
Vavřinec – za Marii a Ladislava Škrabkovy (P.J.)
31. neděle v mezidobí
Vavřinec – na poděkování (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za pana Josefa Pácu, rodiče a sourozence (P.J.)
Česká Čermná (P.K)
Vavřinec – za rodiny Štěpánovu, Balcarovu a
Bubeníčkovu (P.K.)

