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

•

Rozvrh zpovídání v následujícím týdnu:
pondělí 26.3.
• Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.K.).
• Vavřinec od 15:00 – 17:00 hod. (P.H.)
úterý 27.3.
• Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.J.)
• Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.H.)
středa 28.3.
• Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.H.)
• Vavřinec od 17:00 – 19:00 hod. (P.K.)
• Vavřinec od 19:00 – 21:00 hod. (P.J.)

•

Na Zelený čtvrtek od 17:00 hod. v kostele sv. Vavřince nácvik asistence na liturgii.
Nácvik zástupců farnosti, kterým kněz umyje nohy v 17:45 hod. kostel pro
soukromou adoraci bude otevřen do 21:00 hod.

•

Velký pátek je dnem přísného postu. V 15:00 hod. v kostele nácvik asistence.

•

Na Bílou sobotu od 8:00 – 10:00 úklid kostela. V 18:00 hod. nácvik asistence. Při
liturgii naši katechumeni přijmou iniciační svátosti (křest, biřmování a eucharistii).

•

Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně kněz požehná pokrmy, které si donesete (beránky,
sýry, vajíčka …).
Následující neděle je první nedělí v měsíci. Dárci mohou přispět na modernizaci
ozvučení a osvětlení v kostele sv. Michaela. Předpokládané náklady činí 40 000 Kč.
Modernizace už probíhá. Předem děkujeme za pochopení a podporu.

•

Přijměte srdečné pozvání k liturgické oslavě velikonočních svátků. Zvláště asistenci
žádáme o dochvilnost.

•

Vyzýváme zájemce, kteří by se ujali čtení liturgických textů během Tridua, aby se
zapisovali v zákristii kostela sv. Vavřince.
• Dobrovolníci se mohou zapisovat k adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu
v hodinových intervalech od 10:00 – 16:00 hod.
Poděkování
• Děkujeme za péči o kostely a za jejich výzdobu, za úklid na děkanství a za vaše
příspěvky do sbírky. Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na úhradu pojištění
církevního majetku činily v Náchodě 11 600 Kč a ve Studnici 1 230 Kč.
• Přijměte upřímné poděkování za pomoc a přispění při realizaci bazaru, který pořádal
sbor Církve bratrské a jehož výtěžek byl věnován na terénní bezbariérové úpravy pro
Jarušku Ježkovou. Výtěžek bazaru činil 133 000 Kč. Rodina Ježkova.

VELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ V NÁCHODĚ

Čtvrtek 22.3.

9:00 – 11:00 (P. Hejčl)

Pátek 24.3.

9:00 – 11:00 (P. Hejčl)
16:00 – 18:00 (P. Kubeš)
19:00 – 21:00 (P. Jakoubek)

Sobota 24.3.

9:00 – 11:00 (pro děti na děkanství P.K.)
16:00 – 18:00 (P. Hejčl)

Pondělí 26.3.

9:00 – 11:00 (P. Kubeš)
15:00 – 17:00 (P. Hejčl)

Úterý 27.3.

9: 00 – 11:00 (P. Jakoubek)
16:00 - 18:00 (P. Hejčl)

Středa 28.3.

9:00 – 11:00 (P. Hejčl)
17:00 - 19:00 (P. Kubeš)
19:00 – 21:00 (P. Jakoubek)

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Den

Hodina

Neděle
25.3. 2018

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

Intence
Květná neděle
Vavřinec – za rodiče Vlasákovy a syna Františka (P.J.)
Studnice – (P.K.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
Michael – za Josefa a Jarmilu Hanušovy (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za Michaelu Kučerovou (P.H.)

Pondělí
26.3. 2018

7:00 hod. Vavřinec – za Marii Polcovou Frintovou a celý rod (P.J.)

Úterý
27.3. 2018

18:00 hod. Vavřinec – za Jindřicha Beníčka, manželku a syny (P.H.)

Středa
28.3. 2018

15:30 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (jáhen Smola)
16:00 hod. Vavřinec – za Jaroslava Jiroucha a jeho rodinu (P.K.)

Čtvrtek
29.3. 2018
Pátek
30.3. 2018

18:00 h.
18:00 h.

Zelený čtvrtek
Vavřinec–na poděkování za dar eucharistie a sv. kněž. K
Studnice (P.J.)

16:00 h.
16:00 h.

Velký pátek
Vavřinec – velkopáteční obřady (P.K.)
Studnice – velkopáteční obřady (P.J.)
Bílá sobota

Sobota
31.3. 2018

Neděle
1.4. 2018

18:00 h.
19:00 h.

Studnice (P.J.)
Vavřinec – za farnost (P.K.)

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

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Vavřinec – za Boží pomoc, ochranu a požehnání (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Michael – za Drahoslavu Fišerovou (P.J.)
Česká Čermná – (P.K.)
Vavřinec – za Miroslava Tučka, rodiče a sourozence (H.)

