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

• Farní kancelář bude v úterý, ve čtvrtek odpoledne a v pátek uzavřena.
• Ve čtvrtek od 19:30 do 20:30 adorace před vystavenou NSO.
• Římskokatolická farnost – děkanství Náchod pořádá v sobotu 2. 10. 2021 farní zájezd.
Program: Odjezd z Náchoda Masarykova náměstí v 6:30. Příjezd do Olomouce v 9:30.
Krátká návštěva kláštera dominikánů, kde se sejdeme s P. Krasuckim. Prohlídka centra
Olomouce, návštěva Arcibiskupského muzea, katedrály sv. Václava, kaple sv. Jana
Sarkandra. Přesun na poutní místo Svatý Kopeček. Odjezd do Náchoda
s předpokládaným příjezdem v 19:00. Předpokládaná cena zájezdu 300 Kč. V ceně nejsou
započítány poplatky za vstupy. Zapište se prosíme nejpozději v pátek 24.9.
• Na příští rok v říjnu bychom rádi zajistili udílení svátosti biřmování. Zájemci, dosud
nebiřmovaní starší 14 let, se prosím zapište do archu v kostelích nebo na děkanství.
Povzbuzujeme k přijeti této svátosti.
• Místní organizace KDU-ČSL Vás srdečně zve na přednášku Mgr. Daniela Soukupa,
Ph.D. „Laudato si“ – integrální ekologie a výzvy dnešní doby, která se uskuteční v úterý
21. září v restauraci Hotelu U Beránka od 17.00 hod.
• Zveme všechny děti od 3let i s rodiči na Andělku, pravidelné páteční setkávání od 17:00
hod v učebně na děkanství. Při setkání si povídáme o Bohu, vyrábíme, malujeme,
zpíváme a hrajeme hry. Přijďte mezi nás. Těšíme se na vás.
• Informace týkající se vládních opatření: na děti, které dosud nezahájily povinnou školní
docházku se nikde nevztahuje povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest.
• Dnešní sbírka je určena na podporu církevního školství.
• V tomto týdnu začíná výuka náboženství podle rozpisu s výjimkou 8. a 9. třídy, ty
prozatím mít hodiny nebudou.
• Příští neděli 26.9. bude v kostele sv. Michaela pouť a po mši svaté zveme před kostelem
na farní kávu. Ke zpestření můžete přinést něco sladkého.
Poděkování
• Děkujeme za úklid, výzdobu kostelů a za pomoc na děkanství.
• Děkujeme všem, kteří se připravili farní kávu.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

Dopis věřícím ohledně sbírky na církevní školství v Královéhradecké diecézi
Drazí věřící, bratři a sestry,
v novém školním roce, stejně jako v předchozích letech, vyhlašujeme sbírku na podporu
církevního školství v Královéhradecké diecézi.
V naší diecézi působí 2 mateřské školy (v Hradci Králové a Kutné Hoře), 2 základní školy
(v Hradci Králové a Borohrádku), 3 gymnázia (v Hradci Králové, Kutné Hoře a ve Skutči)
a jedna základní umělecká škola (v Hradci Králové). Dohromady tyto školy navštěvuje více
než 1600 žáků a studentů, o které se stará více než 200 učitelů a dalších zaměstnanců. V
minulém roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce nových prostor Biskupského gymnázia v
Hradci Králové, mateřská škola v Kutné Hoře byla rozšířena o druhé oddělení.
Jsme rádi, že o studium na církevních školách je stále velký zájem, ačkoliv významná část
dětí, které do nich nastupují, nepochází z křesťanských rodin. Na gymnáziích takoví žáci
dokonce výrazně převažují a pro mnohé je to první setkání s církevní institucí. Znamená to,
že rodiče, kteří svěřují své potomky do péče církevních škol, zde doufají najít něco, co
v ostatních školách nenaleznou. Nejen kvalitní vzdělání (které by mělo být na každé škole
samozřejmostí), ale také bezpečné prostředí, pěkné mezilidské vztahy, důraz na všestranný
rozvoj, včetně morální a duchovní stránky osobnosti každého žáka či studenta.
Těm, kteří se s křesťanským pohledem na svět setkávají poprvé, chceme v našich školách
představit církev jako společenství reprezentované konkrétními lidmi a víru jako
plnohodnotný způsob života. Těm studentům, kteří jsou již zakotveni v církvi a chtějí svůj
duchovní život rozvíjet a prohlubovat, nabízíme možnost prožívat víru ve společenství
podobně smýšlejících lidí.
Trvalý zájem rodičů o umístění dětí v našich školách je důkazem, že jsou veřejností stále
považovány za důvěryhodné instituce, které se o své žáky a studenty dokáží dobře postarat,
a je pro nás velkým závazkem v této naší práci kvalitně pokračovat.
Touto cestou proto chceme poděkovat všem, kdo přispěli do loňské sbírky, jejíž výnos činil
téměř 840.000,- Kč. Školy díky tomu pořídily nové výukové pomůcky a vybavení, například
na gymnáziu v Hradci Králové byla vybudována venkovní biologická učebna, gymnázium
v Kutné Hoře mohlo odhlučnit část svých prostor, domov mládeže na gymnáziu ve Skutči
získal nový nábytek a domov mládeže v Hradci Králové nový koutek pro setkávání
studentek.

ZŠ v Borohrádku díky podpoře ze sbírky může provozovat školní mikrobus, kterým sváží
své žáky ze širokého okolí, a umožňuje tak vzdělání na církevní škole i dětem ze špatně
dostupných obcí, mateřská škola v Kutné Hoře doplnila venkovní prostory o nové
pískoviště.
Část sbírky je pravidelně použita také na péči o budovy, ve kterých církevní školy sídlí.
I v tomto roce budeme vděčni za finanční příspěvek, který pomůže školám realizovat
kvalitní vzdělání i výchovu v křesťanském duchu. Podporu církevního školství však můžete
vyjádřit nejen Vaším finančním příspěvkem do sbírky, ale také například propagací
církevních škol ve vašem okolí a v neposlední řadě také modlitbou, aby se církevním školám
dařilo naplňovat jejich poslání v naší současné společnosti.

S poděkováním za jakoukoli formu podpory našeho úsilí
P. Prokop Brož
biskupský vikář pro školství

Pozn.: Způsob přispění může být i složenkou nebo převodem z účtu. Další informace
poskytne Mgr. Stanislava Kučerová, odbor církevního školství, tel. 739 344 697, e-mail:
kucerova@bihk.cz.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
19. 9. 2021

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

Intence
25. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rod Řezníčků a duše v očistci (F.)
Studnice (H.)
Vavřinec – za živé a zemřelé farníky (F.)
Michael – za Marii Luciakovou (F.)
Česká Čermná (kněz z Nového Města)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Štěpánovy, Balcarovy,
Bubeníčkovy a Zelených (H.)

7:00

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna a druhů mučedníků
Vavřinec – za zdárný průběh operace (F.)

Úterý
21. 9. 2021

18:00

Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Vavřinec – za Helenu Smrčkovou a Marii Balcarovou (H.)

Středa
22. 9. 2021

16:00

Vavřinec – za pana Černohorského (F.)

Čtvrtek
23. 9. 2021

7:00
19:30

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Vavřinec – za rod Koutských a duše v očistci (F.)
Vavřinec – adorace před vystavenou NSO (F.)

Pátek
24. 9. 2021

18:00

Vavřinec – za rodinu Matouškovu a celý rod (F.)

7:30
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za Bertu Hrnčířovou a celý rod (F.)
Vavřinec – za Ludmilu Prokopovou a paní Střihavkovou (H.)

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

26. neděle v mezidobí
Vavřinec – za rodinu Pokludovu a Štusákovu (F.)
Studnice (kněz z Červeného Kostelce)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Lipí – posvícenská mše svatá (H.)
Michael (pouť) – za Václava a Ludmilu Korcovy (F.)
Česká Čermná – (pouť) (kněz z Nového Města)
Žernov – posvícenská mše svatá (F.)
Vavřinec – za Jana Martínka, manželku a děti (H.)

Pondělí
20. 9. 2021

Sobota
25. 9. 2021

Neděle
26. 9. 2021

