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. Začíná cyklus C nedělního mešního lekcionáře. Adventní brožury, nevracet staré
do kostela.
• Farní kancelář bude v úterý uzavřena.
• Ve čtvrtek nebude večerní adorace v kostele sv. Vavřince.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné a seniory v jejich domovech.
• Páteční mše svatá bude sloužena při svíčkách a na její závěr přijde sv. Mikuláš s anděly
a obdarují děti. Srdečně zveme rodiče s dětmi.
• V sobotu bude v kostele sv. Vavřince od 16:00 do 18:00 výstav NSO a příležitost ke
svátosti smíření.
• V kanceláři na děkanství je možné zapisovat úmysly na mše svaté od ledna do března
2022.
• Přečtené adventní brožury a staré tiskoviny prosíme už nevracejte do kostela.
• S ohledem na aktuální situaci se ruší všechny adventní ekumenická setkání o adventních
nedělích pořádaná pod záštitou města, tedy jak dnešní slavnostní rozsvěcení vánočního
stromku, tak program 2. i 3. neděle adventní (Svobodný advent).
• Následující neděli bude možné přispět opravy. V neděli večer bude za dobrodince
sloužena mše sv.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet. Sbírka na pojištění církevních budov vynesla v Náchodě 13831 Kč a ve
Studnicích 1240 Kč. Všem dárcům děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
Neděle
28. 11. 2021

Pondělí
29. 11. 2021

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

Intence
1. neděle adventní
Vavřinec – za Jaroslava a Libuši Pácovy, celý rod a za duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Václava a Anežku Řehákovy (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za + Karla Pařízka a živou rodinu (H.)

7:00 Vavřinec – za Martina Luxe a celý rod (K.)

Úterý
30. 11. 2021

Svátek sv. Ondřeje, apoštola
18:00 Vavřinec – za Marii a Lubomíra Bednáře a jejich rodiče a celý
rod (H.)

Středa
1. 12. 2021

16:00 Vavřinec – za dary Ducha Svatého pro politiky a státníky naší
země a za mír na celém světě (F.)

Čtvrtek
2. 12. 2021
Pátek
3. 12. 2021
Sobota
4. 12. 2021

7:00 Vavřinec – za rod Vodáků a duše v očistci (F.)
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
18:00 Vavřinec – Mikulášská bohoslužba: za děti a mládež (F.)
7:30 Vavřinec – za rod Šimonů a Dyntarů (K.)
16:00 Vavřinec – výstav NSO a nabídka svátosti smíření (K.)
18:00 Vavřinec – za rodinu Duškovu a Jirečkovu (H.)
7:30

Neděle
5. 12. 2021

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

2. neděle adventní
Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za + Gabrielu Horváthovou (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

