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

• Dnes je možné přispět na restaurování oken. Plánované práce pro letošní rok jsou již
dokončeny ke spokojenosti všech stran. Navíc jsme do některých oken nechali instalovat
žaluzie (okna v prvním patře) nebo rolety (okna v učebně). Tyto vícepráce přišly na
16 879 Kč. Do plného pokrytí nákladů nám tak zbývá zajistit 29 167 Kč. Děkujeme za
pochopení a vstřícnost. Večer bude za dobrodince sloužena mše svatá.
• Na nedělní dopolední bohoslužby v Náchodě je třeba rezervace. Na bohoslužby
v sobotu večer a v neděli večer rezervace není třeba. Rezervaci si zajistíte zavoláním
na pevnou linku farnosti 491 428 355. Volat můžete v pracovní dny v čase od 9:00 do
11:00. Přítomný kněz volajícího zapíše, případně nabídne mši svatou v jiný čas. Zpravidla
se na všechny zájemce dostane, tak klidně volejte. Přístupný je také podélný kůr kostela.
Upřesnění pravidel pro účastníky bohoslužby: účastníci po většinu času sedí na
sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi
účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují
ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu. Dovolený je zpěv do 10 osob. Zpívat budou pouze zpěváci na kůru
s hudebním doprovodem.
• Na úterý 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.
• Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny přede mší svatou svátost smíření. Při
mši svaté budou kněží udělovat svátost pomazání nemocných.
• 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.
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.
• Naše farnost provozuje youtube kanál, kam P. František pravidelně umisťuje video s
poselstvím: https://www.youtube.com/channel/UC8BYtmrWEgqUr7mdHEszcUA
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
6. 12. 2020

Pondělí
7. 12. 2020

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

7:00

Intence
2. neděle adventní
Vavřinec – za rod Šimonů a Dintarů (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za zemřelého tatínka (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (K.)
Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Vavřinec – za potracené děti a jejich rodiče (K.)

7:00
18:00

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny dědičného hř.
doporučený svátek
Vavřinec – za P. Kazimíra, P. Mariusze a za duše v očistci F.
Vavřinec – za rodiny Středovy a duše v očistci (H.)

16:00

Vavřinec – za Barboru a Štefana Vjatrákovy a celý rod (K.)

Čtvrtek
10. 12. 2020

7:00
17:00
18:00

Panny Marie Loretánské
Vavřinec – za Janičku (K.)
Česká Čermná (K.)
Studnice (F.)

Pátek
11. 12. 2020

18:00

Vavřinec – za rodinu Královu a celý rod (F.)

7:30
18:00

Panny Marie Quadalupské
Vavřinec – za Františka a Olgu Junkovy (K.)
Vavřinec – za uzdravení duše i těla maminky a Boží pomoc
(F.)

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

3. neděle adventní
Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za Václava a Ludmilu Korcovy (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za živé i † z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

Úterý
8. 12. 2020

Středa
9. 12. 2020

Sobota
12.12. 2020

Neděle
13. 12. 2020

