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

• V kanceláři na děkanství je možné zapisovat úmysly na mše svaté od ledna do března
2022.
• Dnes je možné přispět opravy. Večer bude za dobrodince sloužena mše sv.
• Farní kancelář bude v úterý uzavřena.
• Na středu připadá slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Od 11:45
do 13:15 hod. bude otevřený kostel sv. Vavřince k slavení hodiny milosti. Svatý otec letos
místo obvyklé veřejné pocty Neposkvrněné v Římě vykoná 8. prosince soukromý úkon
zbožnosti. I my můžeme vykonat tento úkon zbožnosti soukromě.
• Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny přede mší svatou svátost smíření.
• V sobotu od 8:00 hod. v kostele sv. Vavřince stavění betléma. O pomoc prosíme ochotné
muže, ženy, mládež a zvláště ty, kteří už znají postup stavění betléma, stavění stromků a
jejich výzdobu. Muži, nechť si sebou přinesou pilku a sekyru na opracování stromků. Pro
zúčastněné bude připraveno občerstvení. Předem děkujeme za pomoc.
• Pro děti je připraveno adventní snažení, které si můžete vyzvednout v kostele sv. Vavřince
a je umístěno na polici se zpěvníky.
• Do pracovních skupinek Synody – Společně na cestě je možné se dnes přihlásit u členů
PRF, kteří budou po této mši sv. u východu z kostela. Rovněž je možné s nimi projednat
dotazy, nebo si vyzvednout dokumenty s připravenými tématy. Přihlásit je možné se také
v sakristii, nebo u duchovních naší farnosti a to nejpozději do 17.12.2021.

Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
Neděle
5. 12. 2021

Pondělí
6. 12. 2021
Úterý
7. 12. 2021

Středa
8. 12. 2021

Čtvrtek
9. 12. 2021

Pátek
10. 12. 2021
Sobota
11. 12. 2021

Neděle
12. 12. 2021

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

Intence
2. neděle adventní
Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za + Gabrielu Horváthovou (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

7:00 Vavřinec – za Olgu Balcarovou a rodinu a za Zdeňka
Trávníčka (K.)
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
18:00 Vavřinec – za rodinu Středovu, rodiče a sourozence
s rodinami (H.)
Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu
DOPORUČENÝ SVÁTEK
7:00 Vavřinec – za Boží požehnání, ochranu a pomoc pro dceru, matku
a celou rodinu a za duše v očistci (K.)
16:00 Vavřinec – za celý rod Hrdličků, Dubnů a za duše v očistci (F.)
Vavřinec – za rodinu Hofmanovu a duše v očistci (K.)
Vavřinec (kněží náchodského vikariátu)
Česká Čermná (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – tichá adorace NSO s požehnáním na závěr (F.)
Panny Marie Loretánské
18:00 Vavřinec – za rodinu Dítětovu, živé i zemřelé z toho rodu a za
duše v očistci (F.)
7:00
9.00
17:00
18:00
19:30

7:30 Vavřinec – za bratra Dušana a Michaela (K.)
18:00 Vavřinec – za pana Černohorského (F.)
7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
18:00

3. neděle adventní
Vavřinec – za rodiče Vlasákovy, bratra Františka a Vlastíka (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec –za živé i zemřelé farníky (F.)
Michael – za Jiřího Jansu a celý rod (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za naše politiky a za obrácení hříšníků (H.)

