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

• KDU-ČSL srdečně zve na přednášku P. Ladislava Heryána, která nese název Můj Otec
je jako slunce a koná se 26.10. od 17:30 v sále Městského divadla Dr. Čížka v Náchodě.
• Příští neděli 24.10. je světový den misií. Sbírka z této neděle bude určena na pomoc
v misijních oblastech. Prosím pamatujme na tento úmysl i večer předtím v modlitbě,
zejména v rodinách.
• Příští neděli 24.10. bude u sv. Vavřince po mši v 9:00 farní káva. Předem děkujeme všem,
kteří se zapojí do pečení v rámci misijního koláče.
• Příští neděli budeme slavit posvícení v kostele sv. Jana Křtitele při mši sv. v 10.30. Z toho
důvodu mimořádně nebude mše sv. v kostele sv. Michaela.
• Biřmování se příští rok uskuteční a příprava začne během měsíce listopadu. První
schůzka bude včas ohlášena.
• Farní kancelář bude v úterý uzavřena.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli
24. října 2021
(Přečtěte, prosíme, při všech bohoslužbách 29. neděle v mezidobí dne 17. října 2021.)
Milí přátelé misií,
příští neděli budeme slavit 95. Světový den misií, Misijní neděli. Ve všech kostelích na celém světě se
budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Téma tohoto dne pro letošní rok „Je přece
nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli“ je pozváním pro každého z nás, abychom Boží
lásku, kterou nosíme v srdci, předávali dál. Toto misijní povolání Ježíš adresuje všem, ale každému jinak.
Misijní neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary duchovní
i materiální. Misijní neděle je nejsilnější celosvětovou solidaritou, kdy se v jeden den víc jak miliarda lidí
v mnoha zemích světa modlí za společné dílo evangelizace.
V lidských dějinách se vždy vyskytly roky, které zpětně považujeme za přelomové pro další vývoj, a ten
minulý takový určitě byl. Celosvětová pandemie Covid-19 sebou přinesla nejen spoustu nemocných, žel
také obětí, ale rovněž bezprecedentní bezpečnostní opatření zasahující do životů lidí. Ti křehcí a zranitelní
pocítili svou křehkost a zranitelnost ještě více. Lidé se musejí potýkat s dramatickým propadem příjmů a
nedostatkem pracovních příležitostí obzvláště v chudých misijních zemích.
Upřímně Vám děkuji za modlitby a veškerou podporu papežských misií v tak těžkém loňském roce. Díky
Vaší štědrosti můžeme z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice pomoci chudým
lidem v Bangladéši, Paraguay a Ugandě částkou více jak 3 miliony korun. V těchto zemích podporujeme
katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky. Podáváme
pomocnou ruku všem potřebným. Z fondu Korona jsme podpořili nákup nejzákladnějších potravin a léků
pro nejvíce zasažené pandemií v Zimbabwe, Malawi, Pákistánu, Bangladéši, Srí Lance a Indii.
Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do celého světa. Misie jsou v dalekých
zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a Oceánie, ale mějme na paměti, že jsou některé periferie
také blízko nás, v městských centrech, domovech důchodců, v práci nebo přímo v našich rodinách. Svět je
prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší žitou vírou, radostí a
nadšením. Slovy papeže Františka: „Výzvou pro misijní poslání je pochopit, co nám v této době říká Bůh.
Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v
osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a
nemají co jíst.“
Záleží jen na nás, jak zareagujeme na Boží výzvy této jistě nelehké doby.
Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná
jáhen Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
8:00
9:00
10:00
10:15
10:30
15:00
18:00

Intence
29. neděle v mezidobí
Vavřinec – za osadníky z Dolní Radechové (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Dobrošov – posvícenská mše svatá (H.)
Michael – za zemřelé rodiče (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Kramolna – posvícenská mše svatá (F.)
Vavřinec – na poděkování za život a Boží milosrdenství (H.)

Pondělí
18. 10. 2021

7:00
18:00

Svátek sv. Lukáše, evangelisty
Vavřinec – za manžela a rodiče z obojí strany (F.)
Kramolna (F.)

Úterý
19. 10. 2021

18:00

Vavřinec – za maminku a duše v očistci (H.)

Středa
20. 10. 2021

16:00

Vavřinec – za Karla Bitnara, duše v očistci a Boží pomoc (F.)

Čtvrtek
21. 10. 2021

7:00
19:30

Vavřinec – za rodinu Máslovu, Šolcovu a duše v očistci (F.)
Vavřinec – tichá adorace před vystavenou NSO (F.)

18:00

Sv. Jana Pavla II., papeže
Vavřinec – za + Gabrielu Horváthovou (F.)

Neděle
17. 10. 2021

Pátek
22. 10. 2021
Sobota
23. 10. 2021

7:30
18:00

Neděle
24. 10. 2021

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

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za Annu Čermákovou, manžela, sourozence a duše
v očistci (F.)
Vavřinec – za nenarozené děti (H.)
30. neděle v mezidobí
DEN MODLITEB ZA MISIE
Vavřinec – za Viléma Hillmana, rodiče a sourozence (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Jan Křtitel (posvícení) – za rodinu Mišunovu, Kaválkovu a
Jungovu (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za mládež (H.)

