OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 Dnes na závěr druhé mše svaté kněz vystaví k adoraci NSO. Adorace bude trvat do
15.00 a bude zakončena modlitbou Korunky k Božímu milosrdenství a svátostným
požehnáním. Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do rozpisu. Adoraci před
vystavenou NSO věnujme patřičnou pozornost.
 Dnes je také možné finančně přispět do připravené pokladničky na opravy. Konkrétně
se jedná o opravu nátěru střechy hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele a o opravu
poškozených hromosvodů téhož kostela. Opravy bude nutné letos uskutečnit. Náklady
jsou vyčísleny na 180 000 Kč. Všem dárcům předem děkujeme.
 Popeleční středa je dnem přísného postu, který se vztahuje na zdrženlivost od
masitých pokrmů a v újmě jiného pokrmu. Při mších svatých kněží udělí popelec.
 Během postní doby se budeme modlit pobožnosti křížových cest ve středu a v pátek
půl hodiny přede mší svatou. Přijměte pozvání k účasti na těchto pobožnostech.
 Ve čtvrtek v 19.00 hod. modlitební setkání u sv. Michaela.
 V pátek od 17.30 pobožnost křížové cesty. Mši svatou bude celebrovat novokněz
P. Ondřej Kunc, který na závěr mše svaté udělí novokněžské požehnání.
 Postní duchovní obnova pro farnost se uskuteční v sobotu 13.2. v kostele sv. Vavřince
a povede ji P. Karel Moravec. Program duchovní obnovy je následující:
o 9.30 – promluva
o 10.30 – promluva
o 16.00 – promluva
o 16.45 – výstav NSO, adorace, svátost smíření
o 18.00 – mše svatá
Přijměte srdečné pozvání k duchovní přípravě na velikonoční svátky.
 Pro děti je připraveno postní snažení, se kterým budou seznámeni.
 Na tento týden připadají jarní prázdniny. Z tohoto důvodu se ruší výuka náboženství a
setkání pro nejmenší Andělka.
 V rámci Svatého roku milosrdenství jsou pro připraveny putovní obrazy Božího
milosrdenství spolu s modlitbami. Zájemci si mohou v zákristii v neděli po mši svaté
vyzvednout obraz a následující neděli po mši svaté ho v zákristii předají dalšímu
zájemci. V zákristii je možné se zapisovat do pořadníku.
 Na stolku s časopisy jsou připraveny k rozebrání postní brožurky a přehled
pastoračních aktivit na letošní rok.
Poděkování
 Děkujeme za péči o kostely, za úklid na děkanství a za vaše příspěvky do sbírky.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
7.2. 2016

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

Pondělí
8.2. 2016

Intence
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Vavřinec - Za Josefa Hanuše a rodiče z ob. str. (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec - Za živé i zemřelé farníky (P. K.)
Michael – Za pana Milouše Korejse (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec - Za mír ve světě (P.J.)

7.00 hod. Vavřinec – Za rodiče (P.K.)

Úterý
9.2. 2016

18.00 hod. Vavřinec – Za Viktora Ponke a za Boží pomoc a ochranu
(P.J.)

Středa
10.2. 2016

Popeleční středa
Vavřinec – Za zemřelé rodiče (P.K.)
Vavřinec – Za vnuky Tomáška, Martina a duše v oč. (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Studnice (P.H.)
Vavřinec – Za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)

Čtvrtek
11.2. 2016

7.00 hod.
16.00 hod.
17.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.

7.00 hod. Vavřinec - Za Františka Čermáka, manželku, rodiče a
duše v očistci (P.J.)
9.00 hod. Vavřinec – Bohoslužba slova u příležitosti vik. konference

Pátek
12.2. 2016

18.00 hod. Vavřinec - Za obrácení, uzdravení a duše v oč. (P.Kunc)

Sobota
13.2. 2016

7.30 hod. Vavřinec – (P.K.)
18.00 hod. Vavřinec – Za Ludmilu Prokopovou, manžela a rodiče
z obojí strany (P. Moravec)

Neděle
14.2. 2016

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

1. NEDĚLE POSTNÍ
Vavřinec - Za maminku a duše v očistci (P.K.)
Studnice (P.J.)
Vavřinec – Za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Michael – Za Ludmilu a Václava Korcovy (P.K.)
Česká Čermná (P.J.)
Vavřinec – Za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu(P.H.)

