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

• Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za
okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
Milí věřící, bratři a sestry,
až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku –
slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou
sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho
Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará
velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je
Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s
radostí a rozechvěním zpíváme.
• K slavnosti Zmrtvýchvstání Páně patří žehnání pokrmů. Žehnání velikonočních pokrmů
je v Církvi starým zvykem. Svatý Pavel v listě Korinťanům píše: "Ať tedy jíte či pijete či
cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží". Požíváním jídla a pití oslavujeme Pána,
proto se modlíme před i po jídle, a na slavnost Zmrtvýchvstání žehnáme pokrmy.
S Kristem zmrtvýchvstalým se setkáváme nejen při slavnostní bohoslužbě, ale také
v našich rodinách, když společně zasedneme k svátečnímu stolu. Vyjádříme si navzájem
přátelství, sounáležitost a vlídnost vzájemným blahopřáním a dělením požehnaného
vajíčka, symbolu nového života. Nad pokrmy připravenými k jídlu se můžeme pomodlit
následující žehnací modlitbu:
Pane Ježíši Kriste,
ty jsi v den před svým utrpením a smrtí přikázal učedníkům připravit velikonoční večeři,
v den Zmrtvýchvstání jsi přijal pozvání dvou učedníků a zasedl jsi s nimi ke stolu a pozdě
večer jsi přišel k Apoštolům, abys s nimi společně pojedl; prosíme tě, dej nám s vírou
prožívat tvou přítomnost mezi námi během svátečního jídla, v den tvého vítězství,
abychom se mohli radovat z podílu na tvém životě a Zmrtvýchvstání.
• Můžeme se dnes ptát: jaká je pravá tvář Boha? Obvykle do Něho promítáme svůj úspěch,
svůj smysl pro spravedlnost a také svoje pobouření. Evangelium nám však říká, že Bůh
není takový. Je odlišný, a nemohli jsme Jej poznat svými silami. Proto se přiblížil, vyšel
nám vstříc a právě o Velikonocích se zjevil úplně. A kde se zjevil úplně? Na kříži. Tam
rozpoznáváme rysy Boží tváře. Nezapomeňme, bratři a sestry, že kříž je Boží katedra.

Prospěje nám, budeme-li mlčky hledět na Ukřižovaného a dívat se, kdo je náš Pán: Ten,
který na nikoho neukazuje prstem, ani na ty, kdo Jej křižují, nýbrž otevírá náruč všem;
nedrtí nás Svojí slávou, ale nechává se kvůli nám zdeptat; nemiluje nás slovně, ale tiše
nám dává život; nenutí nás, nýbrž osvobozuje; nejedná s námi jako s cizími, ale bere na
sebe naši nepravost, bere na sebe naše hříchy. A proto, aby nás zbavil předsudků o Bohu,
hledíme na Ukřižovaného. A potom otevřeme evangelium. V těchto dnech, všichni
v karanténě a zavřeni doma, vezměme si do rukou obojí: kříž a evangelium. Hleďme na
kříž a otevřeme si evangelium. To bude naše velká domácí liturgie v těchto dnech, kdy
nemůžeme jít do kostela.
Drazí bratři a sestry, Ježíš změnil dějiny tím, že se stal naším bližním, a přestože jsou
dosud poznamenány nepravostí, učinil z nich dějiny spásy. Obětováním svého života na
kříži Ježíš přemohl také smrt. Z otevřeného srdce Ukřižovaného, dosahuje Boží láska
každého z nás. Můžeme změnit svoje životní osudy přiblížením se k Němu, přijetím
spásy, kterou nám nabízí. Bratři a sestry, otevřeme Mu v modlitbě celé srdce v tomto
týdnu, během těchto dnů: s křížem a s evangeliem. Nezapomeňte: kříž a evangelium. To
bude domácí liturgie. Otevřeme v modlitbě svoje srdce, nechme na sobě spočinout Jeho
pohled a pochopíme, že nejsme sami, nýbrž milováni, protože nás Pán neopouští a nikdy
na nás nezapomíná. S těmito pocity vám přeji požehnané Velikonoce!
(Výňatek z katecheze papeže Františka)
• V neděli 12.4. a 19.4. od 8:00 – 9:30 a v pátek 17.4. od 17:00 – 18:00 hod. v kostele sv.
Vavřince nabídka svatého přijímání.
V kostele mohou být najednou maximálně dva lidé se zahalenými ústy a nosem.
• Od pondělí do středy bude farní kancelář zavřena.
Poděkování
• Děkujeme, že jste s porozuměním a vstřícností přijali informaci, která se týkala
finančního zajištění farnosti. Děkujeme za finanční dary, které posíláte na farní účet,
vhazujete do kostelní kasičky nebo do poštovní schránky na děkanství. Číslo účtu farnosti
je uvedeno na internetových stránkách farnosti.
• Náchodští duchovní děkují za velikonoční přání, velikonoční pokrmy i slova povzbuzení.
Velikonoční přání
Vzkříšený Kristus ať Vás naplní radostí, která nevyprchá, úsměvem, který nepohasne,
nekonečnou nadějí a pokojem.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
12.4.2020

Pondělí
13.4.2020
Úterý
14.4.2020

Středa
15.4.2020
Čtvrtek
16.4.2020

Pátek
17.4.2020

Sobota
18.4.2020
Neděle
19.4.2020

Intence

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8 – 9:30 Vavřinec – nabídka sv. přijímání a sv. smíření
– za Františka a Olgu Junkovy (P.K.)
– za rod Maršíků (P.H.)
Pondělí v oktávu velikonočním
– za rod Forbelských a Martínků (P.K.)
Úterý v oktávu velikonočním
– za živé i † farníky (P.K.)
– za Boží pomoc v nemoci a za dar zdraví (P.H.)
Středa v oktávu velikonočním
– za vnuky Tomáška, Martina a duše v oč. (P.K.)
Čtvrtek v oktávu velikonočním
- Na poděkování za dar života, za živé i † z rodiny
Kubešovy a za Jana Musila (P.K.)
Pátek v oktávu velikonočním
17:00 – 18:00 Vavřinec – nabídka sv. přijímání a sv. smíření
- Na poděkování za 30 let společného života
s prosbou o Boží požehnání do dalších let (P.K.)
Sobota v oktávu velikonočním
- Za spásu duše Karla Formana (P.K.)
- Za vnuky Tomáška, Martina a duše v oč. (P.H.)
2. neděle velikonoční
(Božího milosrdenství)
8 – 9:30 Vavřinec – nabídka sv. přijímání a sv. smíření
– za Františka Jadrného (P.K.)
– za Boží ochranu, pomoc a požehnání pro matku
a dceru a za duše v očistci (P.H.)

