OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz





Na čtvrtek připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného hříchu.
Mše svaté budou slouženy v 9.00 (v rámci vikariátní konference kněží) a v 18.00 u
sv. Vavřince. Jedná se o církví doporučený svátek. 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.
"Zveme vás na večer chval, ve čtvrtek 8. prosince v 19 hodin v kostele sv. Michaela.
Přijďte se s námi zastavit v adventním shonu a načerpat síly."

 Mladí z farnosti jsou srdečně zváni na Vikariátní večer mladých, který se uskuteční
v pátek 9. prosince v Novém Městě nad Metují. Setkání začne v 17h mší svatou ve
farním kostele. Předpokládaný konec bude v 21h. Jako host přijede sestra Dagmar ze
Dvora Králové.


Město Náchod a církve působící v Náchodě zvou na XXVII. Svobodný advent.
Program proběhne následující neděli od 19.00 v Městském divadle Beránek.
Součástí programu je i vystoupení dětí z naší farnosti. Srdečně zvou organizátoři.

 Zájemci si mohou ve farní kanceláři v úřední hodiny zapisovat intence na měsíce
leden, únor a březen.
 Svátost smíření je možné přijmout půl hodiny přede mší svatou (v pátek jednu
hodinu přede mší svatou). Dále pak po domluvě s knězem.

Poděkování

☺
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.
 Dnes je možné přispět do připravené pokladničky na opravy farních objektů.
 Děkujeme rytmické skupině od sv. Michaela za hudební doprovod při rozsvícení
vánočního stromu.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina
7.30 hod.

Neděle
4.12. 2016

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

Pondělí
5.12. 2016

7.00 hod.
9.30 hod.

Úterý
6.12. 2016
Středa
7.12. 2016

Čtvrtek
8.12. 2016

Intence
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vavřinec – Za rodiče Tomešovy, sourozence, celý rod a
duše v očistci (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.J.)
Michael – Za paní Miladu Klugarovou (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Z rodiče Smolovy, Štěpánovy, sourozence a
duše v očistci (P.K.)
Vavřinec – Na poděkování za Boží milosrdenství (P.K.)
Domov důchodců (P.J.)

Památka sv. Mikuláše, biskupa
18.00 hod. Vavřinec – Za Annu Váňovou, manžela a dceru (P.H.)
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
16.00 hod. Vavřinec – Za rodiče z manželovy strany (P.J.)

Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny dědičného
hříchu – doporučený svátek
9.00 hod. Vavřinec – Na poděkování za 70 let života (P.J.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Lenku, Danušku, tatínka a duše v očis. (K.)

Pátek
9.12. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za zemřelé rodiče (P.K.)

Sobota
10.12. 2016

7.30 hod. Vavřinec – Za uzdravení nemocné osoby (P.K.)
18.00 hod. Vav. –Za uzdravení duše i těla a za duše v očist. (P.H.)

Neděle
11.12. 2016

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

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
Vavřinec– Za rodiče Pecoldovy, švagra a duše v oč. (P.K.)
Studnice – (P.J)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Jiřího Jansu a celý rod (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – Za rodinu Balcarovu, Bubeničkovu a
Štěpánovu (P.H.)

