OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
31. 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. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat
takovýmto
způsobem
odpustky
částečné.
Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne
modliteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení.
Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete
plnomocný odpustek získat.
 V úterý navštívíme hroby náchodských kněží a pomodlíme se za ně. Účastníci se
sejdou v 15.00 hod. před vchodem do kostela sv. Jana Křtitele.
 Ve středu od 17.00 hod. v kostele sv. Jana Křtitele dušičkové komponované pásmo.
 Ve čtvrtek od 16.30 – 17.00 v České Čermné svátost smíření a následně mše svatá,
při které kněz bude udělovat svátost pomazání nemocných.
 Ve čtvrtek od 17.30 – 18.00 ve Studnici svátost smíření a následně mše svatá, při
které kněz bude udělovat svátost pomazání nemocných.
 V pátek kněz navštíví starší nebo nemocné farníky v jejich domovech a zájemcům
udělí svátost pomazání nemocných. Zájemce o návštěvu kněze zapisujte v zákristii.
 Na závěr mše svaté kněz vystaví kněz NSO k modlitbě. Výstav zakončí požehnáním.
 V pátek po mši svaté setkání mládeže na děkanství.
 Při mši svaté v sobotu 5.11. 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. Je velmi dobré, když pomazání nemocných předchází
svátost smíření. Nebojte se tuto svátost přijmout.
 Od 16.00 – 18.00 hod. výstav NSO s možností přijmout svátost smíření.
 MO KDU-ČSL srdečně zve na přednášku známé publicistky Kateřiny Lachmanové na
téma „Typické překážky usmíření“. Přednáška se uskuteční v neděli 6.11. od 17.30 v
přednáškovém sále hotelu Beránek.
Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Sbírka z minulé neděle určená na misie vynesla částku 29 083 Kč v Náchodě a 1620
Kč ve Studnici. Všem dárcům patří poděkování.
 Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na opravu
schodiště na kůr v kostele sv. Michaela.
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1.11. 2016

Středa
2.11. 2016

Čtvrtek
3.11. 2016
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Intence
31. NEDĚLEV MEZIDOBÍ
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé osadníky z Babí (P.K.)
Michael – BEZE MŠE SVATÉ
Jan Křtitel – Posvícení (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Za pana Josefa Uždila (P.H.)
Vavřinec – Za Marii Sisákovou (P.K.)
Jan Křtitel – Za rodinu Lukášovu, Štěpánovu a duše
v očistci (P.J.)
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Vavřinec – Za Marii a Ladislava Škrabkovy (P.J.)
Jan Křtitel – Za Jana Frintu a rodiče (P.K.)
Vavřinec – Za sourozence (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.J.)
Vavřinec – Za rodiče a manžela (P.H.)
Vavřinec – Za zemřelé oboje rodiče, dcery, zetě, vnoučata
a duše v očistci (P.K.)
Česká Čermná (P.K)
Studnice (P.J.)
Svátek sv. Karla Boromejského, biskupa
Vavřinec – Za prarodiče Tisonovy, Kojdovy a za duše
v očistci (P.J.)
Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec–Za nemocné, seniory a za ty, kdo o ně pečují (K
Vavřinec – Adorace před NSO a zpovídání (P.K.)
Vavřinec – Za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec–Za rodiny Térovy, Hartmanovy a duše v oč. (J.
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Markétu Hauckovou a rodiče (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Jizbice – Posvícení (P.K.)
Vavřinec – Za Radku Šimákovou a celý rod (P.H.)

