OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Ve středu navštívíme hroby náchodských kněží a pomodlíme se za ně. Začátek
v 15:00 hod. před vchodem do kostela sv. Jana Křtitele.
• Ve čtvrtek rušíme výuku náboženství.
V 17:00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele komponované pásmo u příležitosti
vzpomínky na naše zemřelé.
V České Čermné a ve Studnici půl hodiny před zahájením mše svaté svátost smíření.
• V pátek kněz navštíví nemocné nebo starší farníky v jejich domovech a udělí jim
svátost pomazání nemocných. Zájemce zapište v zákristii sv. Vavřince.
Na závěr mše svaté krátký výstav NSO.
Po mši svaté setkání mládeže na děkanství.
• Při mši svaté v sobotu 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. Je velmi dobré, když pomazání nemocných předchází svátost smíření. Nebojte
se tuto svátost přijmout.
Od 16:00 do 18:00 v kostele sv. Vavřince výstav NSO spojená s nabídkou sv.
smíření.
• Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na realizaci
obnovy technického vybavení zvonu a na instalaci elektrického pohonu zvonu
v kostele sv. Vavřince.

Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na misie činily 22378 Kč v Náchodě a
2100 Kč ve Studnici.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
29.10. 2017

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

Intence
30. neděle v mezidobí
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky z Babí (P.K.)
Jan Křtitel (posvícení) – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za Vlastíka Andrše a Josefa Hubku (P.H.)
Svátek Výročí posvěcení katedrály Svatého Ducha
Vavřinec – na poděkování za 70 let života s prosbou o
Boží pomoc, posilu a požehnání do dalších let (P.J.)

Pondělí
30.10. 2017

7:00 hod.

Úterý
31.10. 2017

18:00 hod. Vavřinec – za Josefa Přibyla a jeho rodinu (P.J.)

Středa
1.11. 2017

Čtvrtek
2.11. 2017

Pátek
3.11. 2017
Sobota
4.11. 2017

Neděle
5.11. 2017

Slavnost všech svatých – doporučený svátek
7:00 h. Vavřinec – za rodiče Celbovy, syny, dceru a d. v oč. (P.K.
14:00 hod. Jan Křtitel – pohřeb paní Marie Janušové (P.K.)
16:00 h.
Jan Křtitel – za Jana Frintu a rodiče (P.J.)
18:00 h.
Vavřinec – na úmysl dárce (P.H.)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
7:00 hod. Vavřinec – na úmysl papeže (P.K.)
16:00 h.
Jan Křtitel – za všechny zemřelé (P.J.)
17:00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Studnice (P.J.)
18:00 h.
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)
První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Josefa a Helenu Hozákovy, celý rod a duše
v očistci (P.J.)
9:00 h.
16:00 hod.
18:00 hod.
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Památka sv. Karla Boromejského
Vavřinec – za nemocné, staré a za pečovatele (P.K.)
Vavřinec – adorace před NSO a svátost smíření (P.K.)
Vavřinec – za manžela a rodiče (P.J.)
31. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Josefa a Marii Sychrovských (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Josefa a Jarmilu Hanušovy (P.K.)
Česká Čermná – (P.J.)
Vavřinec – za Václava Matouška, syna Václava a duše
v očistci (P.J.)

