OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 V pondělí dopoledne bude kancelář na děkanství uzavřena.
 Na úterý připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Kněží při mších svatých požehnají
svíce, které si přinesete anebo které si zakoupíte v kostele.
 Ve středu na závěr mše svaté kněz udělí individuální svatoblažejské požehnání.
 Zájemci, kteří by se chtěli zúčastnit úvah nad vybranými texty Písma svatého
vztahujícími se k velikonočním událostem, mohou přijít ve středu v 17.30 hod. do
farního sálu. Úvahy by se konaly jednou za čtrnáct dní a povede je P. Zdeněk Kubeš.
 Ve čtvrtek od 16.30 hod. zpovídání v České Čermné a od 17.30 hod. ve Studnici.
Následují mše svaté.
 V pátek kněz navštíví naše nemocné a starší farníky. Zájemci o návštěvu kněze nechť
se nechají zapsat v zákristii.
 V neděli po druhé mši svaté kněz vystaví k adoraci NSO. Adorace bude trvat do 15.00
a bude zakončena modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství a svátostným
požehnáním. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do rozpisu. Adoraci před
vystavenou NSO věnujme patřičnou pozornost.
 Tutéž neděli bude možné do připravené pokladničky finančně přispět na opravy.
Konkrétně se jedná o opravu nátěru střechy hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele a o
opravu poškozených hromosvodů téhož kostela. Opravy bude nutné letos uskutečnit.
Náklady jsou vyčísleny na 180 000 Kč. Všem dárcům předem děkujeme.

Poděkování

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
31.1. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

Pondělí
1.2. 2016

Úterý
2.2. 2016

Intence
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec - Za rodiče Pecoldovy, švagra a duše v oč. (P. J.)
Studnice (P.K.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P. J.)
Michael – Za rodiče z obojí str., manžela a duše v oč. (J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec–Za kněze, kteří v Náchodě působili a působí(H.)

7.00 hod. Vavřinec – Za rodiče (P.K.)
9.30 hod. Domov důchodců (P.J.)
Svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)
7.00 hod. Vavřinec – Za kněze a kněžská povolání (P.J.)
18.00 hod. Vavřinec – Za řeholníky a řeholní povolání (P.K.)

Středa
3.2. 2016

Památka sv. Blažeje
16.00 hod. Vavřinec – Za uzdravení duše i těla vnučky a její rodinu
(P.K.)

Čtvrtek
4.2. 2016

7.00 hod. Vavřinec - Za šťastnou smrt (P.K.)
17.00 hod. Česká Čermná (P.K.)
18.00 hod. Studnice (P.J.)

Pátek
5.2. 2016

Památka sv. Agáty, panny a mučednice
18.00 hod. Vavřinec - Za duše v očistci (P.J.)

Sobota
6.2. 2016

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
7.30 hod. Vavřinec – (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Vlastíka Andrše (P.J.)

Neděle
7.2. 2016

7.30 hod.
8.00 hod.
9.00 hod.
10.15 hod.
10.30 hod.
18.00 hod.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec - Za Josefa Hanuše a rodiče z ob. str. (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za pana Milouše Korejse (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – (P.J.)

