OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnes manželé obnoví své sliby a přijmou požehnání.
• V úterý na Silvestra při mši svaté v 15:00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za rok 2019 a
zároveň budeme prosit o Boží požehnání pro rok 2020. Po mši svaté si připijeme na
zdraví do nového roku. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu i na přípitek.
• V pátek na závěr mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
Nemocné kněz navštíví v pátek 10.1. 2020.
• V sobotu od 16:00 do 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince výstav NSO a příležitost ke
svátosti smíření.
• Oblastní charita Náchod žádá koledníky i vedoucích skupinek o pomoc při realizaci
Tříkrálové sbírky 2020, která proběhne v sobotu 11.1. 2020. Sraz od 8:00 – 8:30 v domě
Oblastní charity Náchod. V 9:00 hod. požehnání a rozchod. Pracovníci charity prosí
dobrovolníky, kteří jsou ochotni připravit drobné občerstvení pro koledníky, aby je
přinesli během pátku 10.1. 2020 do domu charity.
• Celkové finanční náklady na opravu soklu budovy ještě nejsou pokryty. Z tohoto důvodu
budou dary z prvních nedělí v měsíci určeny na pokrytí zbývajících nákladů. Následující
neděli bude možné přispět na tento účel. Předem děkujeme za pochopení a vstřícnost.
V neděli 5.1. v 18:00 bude za dárce sloužena mše svatá.

Poděkování
•

Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky
do sbírky.

•

Děkujeme zpěvákům i hudebníkům za doprovod vánoční liturgie.

•

Děkujeme ministrantům i akolytům za zajištění slavnostní liturgie.

•

Náchodští duchovní děkují za vánoční i novoroční přání a za dary. Do nového roku
vyprošuji vše dobré a s láskou všem žehnají.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
29.12.2019

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

Intence
Svátek sv. rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Vavřinec – za Boženu Celbovou, manžela a celý rod
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Česká Čermná – (P.H.)
Vavřinec – za † Annu Jiráskovou a rodinu (P.H.)

Pondělí
30.12.2019

7:00 hod. Vavřinec – za Zimovů Ludmilu, rod Zimových a
Středových (P.K.)

Úterý
31.12.2019

Sv. Silvestra
15:00 hod. Vavřinec – na poděkování za uplynulý rok s prosbou
o požehnání do nového roku (P.K.)

Středa
1.1.2020

Čtvrtek
2.1.2020
Pátek
3.1.2020
Sobota
4.1.2020

Neděle
5.1.2020

7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:30 hod.
15:00 hod.

Slavnost Matky Boží, Panny Marie
zasvěcený svátek
Vavřinec – za Jiřinu Drašnarovou (P.K.)
Studnice (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za rodinu Molíkovu (P.H.)

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
7:30 hod. Vavřinec – bohoslužba slova (jáhen František)
Nejsvětější Jméno Ježíš
18:00 hod. Vavřinec – za Amálii Pinkavovou a duše v oč. (P.K.)
7:30 hod. Vavřinec – za † Jana Celbu a celý rod (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a nabídka svátosti smíření (K
18:00 hod. Vavřinec – za rodinu Tomešovu (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

2. neděle po Narození Páně
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a celý rod K
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. K.)
Michael – za Františka Jadrného (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.H.)

-

