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 B nedělního mešního lekcionáře.
Adventní setkání u vánočního stromu na Masarykově náměstí se uskuteční dnes
v 17:00 hod.
• Dnešní sbírka je určena na kněžský seminář a za tímto účelem bude odeslána.
Zároveň je možné přispět na instalaci elektrického pohonu zvonu v kostele sv.
Vavřince.
• Ve čtvrtek po ranní mši svaté zveme účastníky bohoslužby na děkanství k posezení
při čaji a kávě.
V 19:00 v kostele sv. Vavřince adventní koncert Ave Maria v podání Emy
Hubáčkové a Vladimíra Župana.
•

Na pátek připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu. Mše
svaté budou slouženy v 7:00 a v 18:00 u sv. Vavřince. Zároveň jste zváni k účasti na
slavení hodiny milosti. Při modlitbě tak uctíme Neposkvrněné početí Panny Marie.
Kostel bude otevřen od 11:45 – 13:15.

•

Páteční večerní 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 v 9:30 v učebně na děkanství pokračuje příprava na biřmování.

• Úmysly mší svatých na měsíce leden až březen je možné zapisovat ve farní kanceláři.

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
3.12. 2017

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

Pondělí
4.12. 2017

7:00 hod.
9:30 hod.

Úterý
5.12. 2017
Středa
6.12. 2017
Čtvrtek
7.12. 2017

Intence
1.neděle adventní
Vavřinec – za rodiny Térovy, Hartmanovy a d. v oč. (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Annu a Josefa Dobešovy a jejich rodiče (J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za rodinu Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.J.)
Vavřinec – na poděkování za Boží dobrodiní na
padesátileté společné pouti životem (P.K.)
Domov důchodců (P.J.)

18:00 hod. Vavřinec – za uzdravení Pavla Mrázka a jeho rodinu (P.J)
Nezávazná památka sv. Mikuláše
16:00 hod. Vavřinec – za pomoc a požehnání pro vnoučata (P.K.)
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
7:00 hod. Vavřinec – za rod Dyntarů (P.J.)

Pátek
8.12. 2017

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného
hříchu – doporučený svátek
7:00 hod. Vavřinec – za odpuštění, obrácení a za duše v očistci (P.K)
18:00 hod. Vavřinec – za děti a mládež (P.J.)

Sobota
9.12. 2017

7:30 hod. Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.J.)

Neděle
10.12. 2017

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

2.neděle adventní
Vavřinec–za Boží pomoc pro sourozence a jejich rodiny J.
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Martínků (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za navrácení víry, zdraví duše a těla a za duše
v očistci (P.H.)

