OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
5. neděle velikonoční
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

Dary z této neděle na opravy rušíme a místo toho následující neděli podpoříme
pronásledované křesťany. Na následující neděli 9. května ČBK vyhlásila přídveřní
sbírku na pomoc pronásledovaným křesťanům. Dary ze 6. neděle velikonoční budou
zaslány na tento účel. Předem děkujeme za pochopení. Večer bude za dobrodince
farnosti sloužena mše svatá.

•

V pondělí v kostele sv. Vavřince od 19:30 do 20:30 výstav NSO. Před začátkem adorace
v 19:30 a po skončení adorace v 20:30 bude podáváno svaté přijímání.

•

Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny před začátkem Mše svaté příležitost
ke svátosti smíření.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné nebo seniory v jejich domovech.
Po Mši svaté krátká moderovaná adorace před vystavenou NSO.

•

Májové pobožnosti budou probíhat půl hodiny před odpolední mší svatou.

•

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby
nyní nemají omezený počet účastníků a mohou se konat za splnění tří podmínek:
o ochrana dýchacích cest (dle normy příslušného mimořádného opatření),
o dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,
o rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.
Abychom dostáli pravidlu týkající se rozestupů, je třeba i nadále rezervace. Členové
domácností mohou přicházet společně i nad rámec rezervace. Děkujeme za pochopení.

•

Papežská rada pro novou evangelizaci, že „pro hlubokou touhu Svatého otce bude měsíc
květen věnován modlitebnímu maratonu na téma ‘Modlitba k Bohu stoupala ustavičně
z celé církve'“. Na základě iniciativy Svatého otce se při májových pobožnostech
pomodlíme desátek růžence na úmysl ukončení pandemie covidu.
Poděkování

• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Sbírka z minulé neděle, která byla určena na kněžský seminář a na formaci bohoslovců
vynesla v Náchodě částku 15 460 Kč a v Studnici částku 770 Kč. Všem dárcům
děkujeme.

Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu
Za celý svět zraněný touto pandemií
• 1. Za všechny zesnulé
• 2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými
• 3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné
• 4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti
• 5. Za všechny děti a dospívající
• 6. Za všechny mladé lidi
• 7. Za všechny rodiny
• 8. Za všechny pracovníky médií
• 9. Za všechny seniory
• 10. Za všechny lidi s postižením
• 11. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v ekonomické nouzi
• 12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději
• 13. Za všechny vězněné
• 14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu
• 15. Za všechny migranty
• 16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi
• 17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací
• 18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry
• 19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír
• 20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál
• 21. Za všechny sociální pracovníky
• 22. Za všechny dobrovolníky
• 23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče
• 24. Za všechny, kteří poskytují základní služby
• 25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy
• 26. Za všechny pracující a podnikatele
• 27. Za všechny nezaměstnané
• 28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny
• 29. Za všechny zasvěcené muže a ženy
• 30. Za církev
• 31. Za ukončení pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
2. 5. 2021

Pondělí
3. 5. 2021
Úterý
4. 5. 2021
Středa
5. 5. 2021
Čtvrtek
6. 5. 2021
Pátek
7. 5. 2021
Sobota
8. 5. 2021

7:30
8:00
9:00
10:15
10:30
10:30
17:30
18:00
7:00
18:00
19:30
17:30
18:00
15:30
16:00
18:00
18:00
7:00
17:00
18:00
17:30
18:00
7:30
17:30
18:00

7:30
Neděle
9. 5. 2021

8:00
9:00
10:15
10:30
17:30
18:00

Intence
5. neděle velikonoční
Vavřinec – za rod Maršíků (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za nová kněžská a zasvěcená povolání (K.)
Plhov – poutní mše svatá (F.)
Česká Čermná (H.)
Vavřinec – májová pobožnost (H.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
Vavřinec – za Josefa Semeráka, celý rod a duše v očistci (K.)
Vysokov (F.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. přijímání (F.)
Vavřinec – májová pobožnost (H.)
Vavřinec – za nenarozené děti a jejich rodiče (H)
Vavřinec – májová pobožnost (jáhen Smola)
Vavřinec – za Jaroslava Jiroucha, jeho rodiče, ochranu Boží
pro jeho rodinu (K.)
Plhov (K.)
Jizbice (F.)
Vavřinec – za Vlastu a Josefa Pokorných a duše v oč. (K.)
Česká Čermná (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – májová pobožnost (F.)
Vavřinec – za Pavla, manžela a duše v očistci (F.)
Panny Marie, Prostřednice všech milostí
Vavřinec – za dárkyni (K.)
Vavřinec – májová pobožnost (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé z rodiny Smolovy, Effenberkovy
a celý rod (F.)
6. neděle velikonoční
Vavřinec – za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a duše
v očistci (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – májová pobožnost (H.)
Vavřinec – na poděkování za vyslyšení proseb (H.)

