Přehled pastoračních aktivit pro farnosti Náchod a Studnice 2020
Datum
Druh akce
leden
alianční týden
leden
manželské večery
leden–červen
příprava dětí na první sv. přijímání
leden–duben
biblické hodiny
26. února
Popeleční středa
7. března
duchovní obnova farnosti (P. Prokop Brož)
únor–duben
křížové cesty ve středu a v pátek
4. dubna
diecézní setkání mládeže
9. dubna
Zelený čtvrtek
10. dubna
Velký pátek
11. dubna
Bílá sobota
12.dubna
slavnost Zmrtvýchvstání Páně (žehnání pokrmů)
25. dubna
diecézní svatovojtěšská pouť
květen
májové pobožnosti
10. května
poutní mše svatá na Plhově
16. května
kněžské svěcení (jáhen František Filip)
17. května
poutní mše svatá na Pavlišově
17. května
titulární slavnost kostela sv. Jana Nepomuckého ve Studnici
23. května
diecézní setkání dětí v Hradci Králové
24. května
farní cyklistický výlet
31. května
poutní mše svatá na Lipí
Studnice (novokněžské požehnání P. Františka Filipa)
Česká Čermná (novokněžské požehnání P. Františka Filipa)
5. června
Noc kostelů
7. června
Vavřinec (novokněžské požehnání P. Františka Filipa)
11. června
slavnost Těla a Krve Páně ve Studnici
13. června
generální úklid v kostele sv. Vavřince
svátost smíření a nácvik prvokomunikantů
14. června
poutní mše sv. na Dobrošově
14. června
první sv. přijímání v Náchodě
Slavnost Těla a Krve Páně v Náchodě
20. června
farní den
21. června
poutní mše svatá na Vysokově
28. června
poutní mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
červenec–srpen kostel sv. Vavřince zpřístupněný pro veřejnost
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26. července
poutní mše svatá na Jizbici
9. srpna
titulární slavnost kostela sv. Vavřince (pouť)
15.srpna
diecézní mariánská pouť v Malých Svatoňovicích
6. září
mše sv. na začátek školního roku
13. září
poutní mše svatá na Kramolně
září–listopad
kurzy Alfa
27. září
posvícení na Lipí
27. září
posvícení v Žernově
27. září
poutní mše svatá a posvícení v České Čermné
27. září
poutní mše svatá v kostele sv. Michaela
říjen
farní zájezd
1. října
diecézní setkání seniorů v Hradci Králové
4. října
posvícení na Jizbici
11. října
za osadníky z Bražce
11. října
posvícení kostela sv. Jana Nepomuckého v Studnici
11. října
posvícení kostela sv. Vavřince
11.října
posvícení na Vysokově
11. října
posvícení na Pavlišově
18. října
za osadníky z Dolní Radechové
18. října
posvícení na Dobrošově
18. října
posvícení na Kramolně
25. října
posvícení kostela sv. Jana Křtitele
25. října
za osadníky z Babí
2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
7. listopadu
společné udílení sv. pomazání nemocných
23. listopadu
diecézní kněžský den (Hradec králové)
4. prosince
mikulášská mše svatá
12. prosince
stavění betléma v kostele sv. Vavřince
13. prosince
Svobodný Beránek
14.–18. prosince prohlídka betléma pro ZŠ
16. prosince
večeře s ministranty a členy svatomichaelské scholy
25. prosince
kostel otevřený pro veřejnost
26. prosince
kostel otevřený pro veřejnost
29. prosince
obnova manželských slibů
31. prosince
závěr roku spojený s přípitkem
Změna programu vyhrazena
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