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

• Ve středu v 18:00 hod. v modlitebně Církve bratrské ekumenická bohoslužba v rámci
aliančního týdne modliteb. Kazateli budou kazatel Adventistů sedmého dne Tomáš Špác
a P. Zdeněk Kubeš. Přijměte srdečné pozvání ke společným modlitbám.
• 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.
• Na nedělní Mše svaté si rezervujte místa skrze 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. Děkujeme,
že respektujete nastavená pravidla pro účast na bohoslužbách.
• Česká kancelář kurzů Alfa pořádá od 26.1. do 30.3. kurz Alfa online. Kurz bude probíhat
online každé úterý od 19 hodin v prostředí ZOOM. Zájemci se mohou hlásit na stránkách
www.kurzyalfa.cz. S dotazy se můžete obrátit na Veroniku Filipovou, e-mail
veronika.filipova@kurzyalfa.cz.
• V neděli 17. 1. a 24.1. 2021 bude v kostele sv. Jana Nepomuckého v Studnici umístěna
kasička, do které bude možné přispět na Tříkrálovou sbírku.

Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Děkujeme za pomoc při úklidu vánoční výzdoby z kostela sv. Vavřince.

Bratři a sestry,
současná složitá a nelehká situace v souvislosti s šířením nového typu
koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19 již má znatelné dopady i v oblasti
ekonomiky a financí. Pro jednotlivé farnosti diecéze i pro Biskupství
královéhradecké mají v rozpočtovém hospodaření zásadní význam kostelní
sbírky. Vzhledem k přijatým opatřením s důsledkem neúčasti věřících na
bohoslužbách dochází k propadu výběru kostelních sbírek. Sbírky znamenají
zásadní příjem farností, z kterého jsou hrazeny provozní náklady (např. energie,
služby) i opravy církevního majetku. Rovněž biskupství je ve svém rozpočtu
závislé na výběru účelových sbírek – např. sbírky na plošné pojištění majetku
diecéze, na bohoslovce a na ostatní potřeby diecéze. Biskupství královéhradecké
je příjemcem výše vyjmenovaných účelových sbírek a hradí nemalé náklady
v těchto oblastech, které převyšují i běžné objemy účelových sbírek.
Chceme dát možnost věřícím zaslat finanční prostředky bezhotovostní
formou na příslušný účet farnosti nebo Biskupství královéhradeckého.
Čísla účtů:
1. Dary pro farnost Náchod – číslo účtu 1180114359/0800
2. Dary pro Biskupství královéhradecké – číslo účtu 1006010044/5500
Pojištění kostelů a dalších církevních budov – variabilní symbol 726
Kněžský seminář a formace bohoslovců – variabilní symbol 222
Pastorační aktivity v diecézi – variabilní symbol 225
Církevní školství v diecézi – variabilní symbol 221
3. Možnost přispět bezhotovostní formou na ostatní účely na základě
vyhlášených sbírek Diecézní katolické charitě a Papežskému misijnímu
dílu
Diecézní charita – číslo účtu: 1006016622/5500, variabilní symbol 286
Papežská misijní díla – číslo účtu: 72540444/2700, variabilní symbol 10
Prosíme dárce o uvedení identifikace dárce při platbě ve „Zprávě pro
příjemce“ ve tvaru „Dar na činnost – Nováková M.“ a o uvedení kompletní

identifikace včetně adresy do e-mailové zprávy na adresu správce farnosti (v
případě farnosti), nebo na adresu ucto@bihk.cz v případě daru na účet biskupství.
Samozřejmě i nadále zůstává alternativní možnost v případě konání
sbírek v kostelích přispět obvyklou formou.
V případě dotazů můžete kontaktovat pracovnice biskupství: Helenu
Ryklovou (ryklova@bihk.cz), Ing. Andreu Peerovou (peerova@bihk.cz) a Ing.
Vlastu Musilovou (musilova@bihk.cz).
Všem případným dárcům děkujeme.
Ing. Pavel Rathouský
ekonom diecéze

Mons. Jan Paseka
generální vikář

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
17. 1. 2021

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

Intence
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 poží
pomoc (H.)

Pondělí
18. 1. 2021

7:00

Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
Vavřinec – za Marii a Miroslava Macháně a rodiče z obojí
strany (K.)

Úterý
19. 1. 2021

18:00

Vavřinec – za manžela Václava Večeře a děti s rodinami (H.)

Středa
20. 1. 2021

16:00

Vavřinec – za rodiče Sukovy, Karla Bitnara, Boží pomoc a
duše v očistci (K.)

Čtvrtek
21. 1. 2021

7:00

Památka sv. Anežky, panny a mučednice
Vavřinec – za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše v oč. (F.

Pátek
22. 1. 2021

18:00

Vavřinec – za Pácovy (F.)

Sobota
23. 1. 2021

Neděle
24. 1. 2021

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

Sobotní Památka Panny Marie
Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy a jejich děti (K.)
Vavřinec – za zemřelou švagrovou Marušku (F.)
3. neděle v mezidobí
Vavřinec – za babičku (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za uzdravení vztahů v rodině (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za dar víry pro rodiny dětí (H.)

