OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
2. neděle po narození Páně
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnes je možné přispět do připravené pokladničky na pokrytí zbývajících nákladů
spojených s opravou soklu budovy děkanství. Předem děkujeme za pochopení a
vstřícnost. V 18:00 bude za dárce sloužena mše svatá.
Od 16:00 a od 17:00 hod. na Masarykově náměstí živý betlém, na jehož zhlédnutí zvou
pořadatelé.
• Na pondělí 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.
• V pondělí a v úterý bude farní kancelář zavřena.
• Ve středu v 18:00 hod. v modlitebně Církve bratrské ekumenická bohoslužba v rámci
Aliančního týdne modliteb. Přijměte srdečné pozvání ke společným modlitbám.
• Ve čtvrtek v 18:00 hod. v učebně na děkanství setkání chrámového sboru.
V 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitba chval, na kterou jste srdečně zváni.
• V pátek navštíví naše nemocné a starší farníky v jejich domovech.
• Oblastní charita Náchod žádá koledníky i vedoucích skupinek o pomoc při realizaci
Tříkrálové sbírky 2020, která proběhne v sobotu 11.1. 2020. Sraz od 8:00 – 8:30 v domě
Oblastní charity Náchod. V 9:00 hod. požehnání a rozchod. Pracovníci charity prosí
dobrovolníky, kteří jsou ochotni připravit drobné občerstvení pro koledníky, aby je
přinesli během pátku 10.1. 2020 do domu charity.
• Tento týden pokračuje výuka náboženství vyjma ročníků, které učí pan jáhen František
Filip.
Poděkování
•

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

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
5.1.2020

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

Intence
2. neděle po Narození Páně
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a celý rod K
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec - za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Františka Jadrného (P.K.)
Česká Čermná – (P.H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.K.)

Pondělí
6.1.2020

Slavnost Zjevení Páně
doporučený svátek
7:00 hod. Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy
9:30 hod. Domov důchodců (P. Kolbaba a jáhen Filip)
18:00 hod. Vavřinec – za rodiče Vlachovy a rodinu (P.H.)

Úterý
7.1.2020

18:00 hod. Vavřinec – za † z rodiny Celbovy, dušev očistci a Boží
požehnání (P.H.)

Středa
8.1.2020

16:00 hod. Vavřinec – za † z rodiny Šubrtovy, duši v očistci a
Boží požehnání (P.K.)

Čtvrtek
9.1.2020

7:00 hod. Vavřinec – za rod Vodáků (P.K.)

Pátek
10.1.2020

18:00 hod. Vavřinec – za † rodiče a celý rod (P.K.)

Sobota
11.1.2020

7:30 hod. Vavřinec – za Jiřinu Drašnarovou (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – za pana Kylara a jeho maminku (P.H.)
7:30 hod.

Neděle
12.1.2020

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

Svátek Křtu Páně
Vavřinec – za † rodiče Macháňovy, celý rod a duše
v očistci (P.K.)
Studnice – (kněží z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P. K.)
Michael – za manžele Ducháčovy, Drašnarovy a
Václava Ducháče (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za Františka Zemana a rodinu (P.H.)

-

