OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Svátek Křtu Páně
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Dnešním svátkem končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí, které letos končí
16. února.
• Ve čtvrtek v 18:00 hod. v kostele sv. Vavřince ekumenická bohoslužba v rámci
aliančního týdne modliteb. Kazateli budou farář Českobratrské církve evangelické a
kazatel Církve Bratrské Petr Geldner. Přijměte srdečné pozvání ke společným
modlitbám.
• V sobotu od 8:00 hod. úklid betléma a vánoční výzdoby z kostela sv. Vavřince. Předem
děkujeme za pomoc.
• Z důvodu aktuálních opatření vlády ČR je třeba rezervace na nedělní bohoslužby.
K tomuto účelu slouží nově spuštěný elektronický rezervační systém. Odkaz na
rezervační systém naleznete na úvodní stránce farního webu. Kdo nemá možnost
elektronické rezervace, může i nadále si rezervaci zajistit 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 do elektronického systému rezervace. Děkujeme, že respektujete
nastavená pravidla pro účast na bohoslužbách.
• Účastníky bohoslužeb, kteří přijímají Eucharistii do úst, žádáme, aby ke svatému
přijímání přistupovali pouze ke knězi. Akolyté budou podávat pouze na ruku. Důvodem
je, že někteří účastníci bohoslužeb se cítí ohroženi. Diecézní biskup na začátku měsíce
října vyzval k mimořádné opatrnosti při podávání Svatého přijímání. Děkujeme za
pochopení, vzájemnou ohleduplnost a vstřícnost.
• I přes současné omezené možnosti začíná příprava na 1. svaté přijímání pro děti ve 3.
ročníku ZŠ. Příprava bude probíhat online od 15.1. každý pátek od 15.00 do 15.45
prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Všem přihlášeným vždy přijde na emailovou
adresu, kterou poskytli, odkaz na videokonferenci. S rodiči, kteří v září přihlásili své dítě
k výuce náboženství pro 3. třídu, jsme již v kontaktu. Pokud by měl zájem ještě někdo
další, ozvěte se prosím panu kaplanovi. Podrobný návod k používání MS Teams je k
dispozici na titulní stránce farního webu.
• Od středy 20.1. 2021 začíná také online biblická hodina. Bude se konat klasicky ve středu
od 18.00 do 19.00 a probíhat bude formou videokonference prostřednictvím aplikace MS
Teams. Prosíme zájemce, aby na emailovou adresu pana kaplana
(filip.frantisek@dihk.cz) zaslali svoji mailovou adresu, na kterou jim bude následně
zaslán odkaz pro připojení se k videokonferenci. Biblická hodina bude letos probíhat
formou lectio divina, konkrétně bude vysvětleno na 1. setkání.
Poděkování
• Děkujeme za finanční dary na opravy z minulé neděle, které s osobními dary a s dary
v pokladničkách činily 35 467 Kč. Na letošní opravy tak máme nastřádáno 70 198 Kč.
• Děkujeme za dary ve výši 1000 Kč určené na misie. Všem dárcům děkujeme.
• Děkujeme za vytvoření elektronické rezervace na bohoslužby.

Papež František vyhlásil rok 2021 Rokem svatého Josefa
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající ve
stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa.
Apoštolským listem „Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. 12. 2020 u
příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve, vyhlásil
papež František rok 2021 Rokem svatého Josefa, Ježíšova pěstouna.
Apoštolský list „Patris corde
“ doprovází dekret apoštolské penitenciárie, který
ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem a stanovuje podmínky pro získání
odpustků.
Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých podmínek, mezi které patří
svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce. Věřící musejí
odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí spojených s Rokem sv. Josefa při
příležitostech určených Apoštolskou penitenciárií.
Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem modlitby, který také dnes všechny zve k
prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu rozpoznat Jeho vůli v životě. Plnomocné
odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut zastaví v rozjímání nad modlitbou
Otče náš nebo se zúčastní duchovních cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího
meditaci nad postavou Mariina snoubence.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého srdce. Pomáhá
objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností. Také ti, kdo
během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného či duchovního
milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z Nazareta.
Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru jednoty, lásky a
modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na rodiny nebo snoubence, kteří se
společně modlí růženec.
Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka s poukazem na
důstojnost práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony, založené na rovném
rozdělení práv a povinností. Plnomocné odpustky budou moci získat také ti, kdo svěří
svou každodenní práci sv. Josefovi.
Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících, donucených k
útěku a osamocených. Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost získat plnomocné
odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu nebo jakoukoli jinou modlitbu
ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice, na úmysl pronásledované církve a za posilu

pro křesťany vystavené různým formám útlaku. Jako zvláště vhodné příležitosti získání
plnomocných odpustků se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května,
ale také svátek Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého
měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků rozšířen
zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou vycházet z domova.
Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v hříchu, úmysl dostát všem
stanoveným podmínkám, jakmile to situace dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s
obětí vlastního utrpení.
Biskup Jan Vokál v pátek 1. ledna zasvětil královéhradeckou diecézi patronovi roku
2021 sv. Josefovi.
Velký Patriarcho a patrone Kristova Tajemného těla - Církve, svatý Josefe!
Od stvoření světa jsi byl Bohem vyvolený, aby ses stal hlavou Svaté rodiny,
pěstounem vtěleného Syna Božího a snoubencem přesvaté Panny Marie. V chudobě, v
pronásledování, ve vyhnanství, v nedostatku a v odříkání všeho druhu jsi vždy usilovně
plnil Boží vůli, vynikal jsi dobrotou, bohabojností a neúnavnou službou druhým. Stal
ses tak pro všechny generace vzorem muže, manžela, otce i světce, křesťanským
symbolem zbožnosti, pokory lásky a čistoty. V jednotě s naším papežem Františkem
dnes o slavnosti Matky Boží Panny Marie zasvěcuji a svěřuji sebe, kněžstvo, členy
řeholních společenství i všechen lid královéhradecké diecéze pod Tvou mocnou
ochranu.
Kéž se - na Tvoji přímluvu - zacelí bolestná rána pandemie, kéž lidé litují svých
hříchů a obrátí se k Bohu, kéž osoby duchovní vedeny Duchem Svatým zahoří ctnostmi
pro Boží království. Kéž se v nás obnoví vědomí naší úplné závislosti na Bohu a oživí
upřímná vděčnost za dary, kterými nás Pán dnes a denně zahrnuje. Kéž se ozdraví
vztahy ve veřejném životě, v politice a ve společnosti, kéž se obnoví a posvětí naše
rodiny a vztahy v nich, kéž skrze svátost manželství lidé znovu objeví vznešenou krásu
Původce veškerého bytí, dobra a lásky.
Před Bohem se Ti dnes cele odevzdáváme, prosíme o Tvou trvalou přímluvu u Pána,
o ochranu a pomoc v našem povolání, v životních křížích, v opuštěnosti, nemocech,
stáří i v hodině naší smrti.
Svatý Josefe, oroduj za nás!

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Intence

Neděle
10. 1. 2021

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

Svátek Křtu Páně
Vavřinec – za † z rodiny Celbovy a za duše v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Václava a Marii Večeřovy (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – na poděkování za uzdravení Antonína Krmaše H

Pondělí
11. 1. 2021

7:00

Vavřinec – za Josefa a Annu Navrátilovy (K.)

Úterý
12. 1. 2021

18:00

Vavřinec – za Františka Zemana a rodinu (H.)

16:00

Vavřinec – za Vlastu a Josefa Pokorných a rodiče z obojí
strany (K.)

Čtvrtek
14. 1. 2021

7:00

Vavřinec – za Zeithamlovy, Kabrhelovy a Tomáškovy (K.)

Pátek
15. 1. 2021

18:00

Vavřinec – za rodinu Kaplanovu (F.)

Středa
13. 1. 2021

Sobota
16. 1. 2021

7:30
18:00

Neděle
17. 1. 2021

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

Sobotní Památka Panny Marie
Vavřinec – na poděkování za 90 let života a za šťastnou
hodinku smrti (K.)
Vavřinec – za Ivanku a Lenku Večeřovy (F.)
2. neděle v mezidobí
Vavřinec – na dobrý úmysl (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za Jiřího Jansu a celý rod (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – na poděkování za 50 let života s prosbou o Boží
požehnání (H.)

