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.
•

Na Silvestra při mši svaté v 15:00 hod. poděkujeme Pánu Bohu za rok 2018 a zároveň
budeme prosit o Boží požehnání pro rok 2019. Po mši svaté si připijeme na zdraví do
nového roku. Přijměte srdečné pozvání na bohoslužbu i na přípitek.

•

Ve středu a ve čtvrtek bude farní kancelář zavřena.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné a starší farníky v jejich domovech. Zájemce o
návštěvu kněze zapište v zákristii sv. Vavřince.
Na závěr mše svaté krátká adorace před vystavenou NSO.
Po mši svaté setkání mládeže na děkanství.

•

Oblastní charita Náchod žádá koledníky i vedoucí skupinek o pomoc při organizaci
Tříkrálové sbírky 2019, která proběhne v sobotu 5. ledna 2019. Sraz koledníků a
vedoucích skupinek od 7.30 hod. Zahájení v 9.00 hod. požehnáním koledníkům.
Pracovníci charity zároveň prosí dobrovolníky o přípravu drobného občerstvení pro
koledníky. Občerstvení je možné nosit během pátku 4. ledna do domu Oblastní charity
Náchod.

• Na neděli připadá slavnost Zjevení Páně. Při mši svaté kněz požehná vodu, kadidlo a
křídu. Požehnané věci si budete moci odnést domů. Kněz zároveň požehná zlaté
předměty, které si přinesete. Svěcená voda jako zhmotněná modlitba Církve má sloužit
k ochraně osob i příbytků a prostorů před vstupem zlého ducha. Požehnané přívěsky
slouží jako posvěcený předmět, opět chránící před zlým duchem a zároveň vyznávající,
že nositel chce patřit Bohu. Požehnanou křídou podle tradice označují věřící dveře
svých domů a bytů písmeny K + M + B + letopočet. Tato písmena jsou zkratkou
latinské modlitby Christus mansionem benedicat - Kristus ať požehná (tomuto)
příbytku. Žehnání zlatých předmětů - reminiscence na jeden z darů - vyprošuje těm,
kdo tyto předměty budou nosit či užívat, Boží ochranu a pomoc.
• Následující neděli bude možné přispět do připravené pokladničky na opravy.
Ekonomická rada farnosti rozhodla, že v roce 2019 opravíme sokl děkanství.
Předpokládané náklady přesáhnou půl milionu korun (největší položkou je kámen a
kamenické práce). Případná dotace, o kterou požádáme, pokryje polovinu nákladů.
Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu a za vaše příspěvky do sbírky.
• Děkujeme zpěvákům a hudebníkům za doprovod vánoční liturgie.
• Kněží děkují za vánoční i novoroční přání a za dary. Do nového roku přejí vše dobré a
s láskou všem žehnají.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
30.12. 2018

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

Pondělí
31.12. 2018

7:00 hod.
15:00 hod.

Úterý
1.1. 2019

Středa
2.1. 2019
Čtvrtek
3.1. 2019

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

Intence
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Vavřinec – na poděkování za Boží pomoc a milosti (P.J.)
Studnice – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za rod Forbelských a Martinků (P.J.)
Česká Čermná – vlastní intence (P.K.)
Vavřinec – za uzdravení matky tří dětí (P.H.)
Silvesrt
Vavřinec – za Annu Jiráskovou a rodinu (P.J.)
Vavřinec – na poděkování za uplynulý rok s prosbou o
požehnání do nového roku (P.K.)
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
zasvěcený svátek
Vavřinec – za zetě, jeho zdraví a dobré povolání (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Česká Čermná (P.J.)
Vavřinec – za Hoffmanovy a příbuzné (P.H.)

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského
16:00 hod. Vavřinec – za manžela, oboje rodiče a sestry (P.H.)
Nejsvětějšího jména Ježíš
7:00 hod. Vavřinec – za uzdravení manžela (P.J.)

Pátek
4.1. 2019

První pátek v měsíci
18:00 hod. Vavřinec – za Boží požehnání pro rodinu (P.J.)

Sobota
5.1. 2019

7:30 hod. Vavřinec – za všechny zemřelé z rodiny(P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za Annu Krulichovou, sestry a rodiče z obojí
strany (P.J.)
Slavnost Zjevení Páně
7:30 hod. Vavřinec – za Janu a duše v očistci (P.K.)
8:00 hod. Studnice – (P.J.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
10:15 hod. Michael – za Hauckovy a příbuzné (P.J.)
10:30 hod. Česká Čermná (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za pana Josefa Kylara (P.J.)

Neděle
6.1. 2019

