OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Nejsvětější Trojice
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Nedělí 7.6. končí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě
pro věřící.
V platnosti zůstává následující: vynechává se pozdravení pokoje, nepoužívá se kropenka
se svěcenou vodou, roušky, dezinfekce, počet účastníků.
Věřící mají svobodnou volbu ve způsobu přijímání Eucharistie: na ruku či do úst.
• Dnes je možné přispět na opravu oken děkanství, kterou se tento rok chystáme uskutečnit.
Předem děkujeme za pochopení. Večer je za dobrodince farnosti sloužena mše svatá.
• V pondělí dopoledne bude farní kancelář zavřena.
• Ve čtvrtek bude farní kancelář zavřena. Kněží a jáhen se zúčastní výjezdního zasedání.
V Studnici Slavnost Těla a Krve Páně spojená s průvodem obcí.
V 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitba chval, na kterou jste srdečně zváni.
• V pátek v kostele sv. Vavřince od 19:00 do 21:00 program Noci kostelů. Modleme se za
to, aby tato aktivita přinesla své ovoce.
• V sobotu od 8:00 hod. úklid kostela sv. Vavřince. Prosíme o pomoc muže i ženy.
Mládež zveme na vikariátní pouť z Hronova do Malých Svatoňovic. Sraz v 8:30 hod. na
vlakovém nádraží v Hronově.
• Slavnost Těla a Krve Páně je v Náchodě přeložena na neděli. Letos nebude eucharistický
průvod kolem kostela. Mši svatou v 9:00 hod. zakončíme společnou moderovanou
adorací a svátostným požehnáním.
Poděkování
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky i za dary do pokladniček.
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na pastorační aktivity v diecézi, vynesly
v Náchodě částku 5 678 Kč a v Studnici 1230 Kč a na tento úmysl byly odvedeny. Všem
dárcům děkujeme.

Ohlášení před kněžským svěcením
Jáhen Bc.Th. František Filip, vykonávající jáhenskou službu ve zdejší farnosti, narozený
dne 15. srpna 1994 v Ústí nad Orlicí, se připravoval duchovně i teologicky k přijetí
kněžského svěcení.
Poněvadž dotyčný jáhen František Filip dokončil s prospěchem tuto přípravu a je
odhodlán přísežně prohlásit, že dobrovolně, nikým nenucen, na sebe přijímá všechny
závazky a povinnosti svěcení, že se podrobuje poslušnosti královéhradeckému diecéznímu
biskupovi a že bude pracovat v Královéhradecké diecézi v duchovní správě pod jeho
vedením, vyhověl diecézní biskup Mons. Jan Vokál jeho žádosti a připouští jej ke
kněžskému svěcení.
Oznamuji Vám tuto událost, významnou pro zdejší farnost a žádám Vás, abyste na
základě příkazu Církve svaté podle nejlepšího svědomí a vědomí úplně a pravdivě na
zdejším farním úřadě oznámili, co byste snad mohli proti připuštění tohoto kandidáta ke
kněžskému svěcení namítat a jako překážku uvést.
Ať se to však stane do osmi dnů od tohoto ohlášení a pro lásku Boží tak, aby to každý
mohl před soudem Božím zodpovědět, maje před očima i své chyby a nedostatečnosti.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
7.6.2020

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

Pondělí
8.6.2020
Úterý
9.6.2020

Intence
Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za Libuši a Jaroslava Pácovy a celý rod (P.K.)
Studnice (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (P.K.)
Vavřinec – na poděkování za 70 let života a o Boží
požehnání pro celou rodinu (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (P.K.)

7:00 Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy (K.)
18:00 Vavřinec – za Matěje Čížka (P.H.)

Středa
10.6.2020

16:00 Vavřinec – za Jiřího Jansu a rodiče z obojí strany (P.K.)

Čtvrtek
11.6.2020

7:00 Vavřinec – za rodinu Habrovu, syny, dcery, rodinu
Šolcovu, Kaválkovu, Štěpánovu a duše v očistci (P.K.)
18:00 Studnice – Boží Tělo (kněz z Červeného Kostelce)

Pátek
12.6.2020

18:00 Vavřinec – za rodinu Matouškovu (P.K.)

Sobota
13.6.2020

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a uč. církve
7:30 Vavřinec – za rodiče, sestru a duše v očistci (P.K.)
18:00 Vavřinec – za † Jaroslava Jiroucha a jeho rodinu (P.H.)

7:30
Neděle
14.6.2020

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

11. neděle v mezidobí
Vavřinec – za Ludmilu a Bohuslava Pecoldovy, bratra a
duše v očistci (P.K.)
Studnice – (kněz z Čer. Kostelce)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Vavřinec – za zdraví a Boží požehnání pro rodinu (P.K.)
Česká Čermná (P.H.)
Dobrošov – poutní mše svatá (P.K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy,
Balcarovy a Bubeníčovy (P.H.)

