OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
31. neděle v mezidobí
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Za koordinátora synodálního procesu v náchodské farnosti byl určen Karel Maršík a pro
farnost Studnice Marek Netresta. V blízkých dnech budou rozesílány konkrétní
informace. Další informace k synodálnímu procesu budou postupně zveřejňovány.
• Je možné za splnění předepsaných podmínek získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci. Podobně jako loni byla papežským dekretem rozšířena možnost je získávat
místo od 1. do 8. 11. během libovolných až 8 dnů po celý měsíc listopad. 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
navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Znění dekretu naleznete
na nástěnce a na webových stránkách.
• V úterý 2.11. bude po mši sv. v 16.00 u Jana Křtitele následovat ještě pobožnost
s průvodem po hřbitově. Společně se pomodlíme za zemřelé.
• Příprava na biřmování začne pro všechny zájemce 13.11. v 10.00 na faře. Po společném
úvodu pak budeme ve dvou skupinách.
• Farní kancelář bude otevřena pouze v pondělí a úterý dopoledne a ve čtvrtek odpoledne.
• Ve čtvrtek v České Čermné a ve Studnicích bude půl hodiny přede mší svatou možnost
přijmout svátost smíření. Zájemcům se pak bude udělovat svátost pomazání nemocných.
• V pátek kněz navštíví starší či nemocné farníky v jejich domovech a zájemcům udělí
svátost pomazání nemocných. Další zájemci se mohou ozvat panu kaplanovi
(733399508). Po večerní mši sv. bude krátká adorace NSO.
• Při mši sv. v sobotu 6.11. v 9.00 bude společné udílení svátosti pomazání nemocných.
Svátost nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou zesláblí nemocní či stářím, nebo
kdo se v důsledku nemoci chystají podstoupit závažný zdravotnický zákrok. Nebojte se
tuto svátost přijmout.
V sobotu bude od 16.00 do 18.00 výstav NSO s možností přijmout svátost smíření.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě farní kávy.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet. Sbírka na misie z minulé neděle vynesla v Náchodě 53 468 Kč a ve
Studnicích 1910 Kč. Všem dárcům za jejich velkorysost děkujeme.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
18:00

Intence
31. neděle v mezidobí
Vavřinec – za osadníky z Babí (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za zemřelého tatínka (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za dobrou cestu a šťastný návrat (H.)

7:00
16:00
18:00

Slavnost Všech svatých (doporučený svátek)
Vavřinec – za P. Šotolu (F.)
Jan Křtitel – za + Gabrielu Horváthovou (F.)
Vavřinec – za Jaroslava Kopeckého a živou rodinu (H.)

Úterý
2. 11. 2021

7:00
16:00
18:00

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
Vavřinec – na úmysl papeže (F.)
Jan Křtitel – za všechny zemřelé (F.)
Vavřinec – za + Hanu Širokou (H.)

Středa
3. 11. 2021

16:00

Vavřinec – na poděkování za 65 a 85 let života (F.)

7:00
17:00
18:00
19:30

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
Vavřinec – za Boží pomoc a ochranu pro rodinu (F.)
Česká Čermná – mše sv. s udílením pomazání nemocných (H)
Studnice – mše sv. s udílením pomazání nemocných (F.)
Vavřinec – tichá adorace NSO s požehnáním na závěr (F.)

18:00

Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (F.)

9:00
16:00
18:00

Vavřinec – za nemocné a ty, kteří o ně pečují (F.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (F.)
Vavřinec – na poděkování za Boží milosrdenství a za Veroniku
a Zdeňka Jarých (H.)
32. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodiče, sestru a za duše v očistci (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za dobrodince farnosti (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – rodiče Prášilovy a celou rodinu (H.)

Neděle
31. 10. 2021

Pondělí
1. 11. 2021

Čtvrtek
4. 11. 2021
Pátek
5. 11. 2021
Sobota
6. 11. 2021

Neděle
7. 11. 2021

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

