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

• Dnešní sbírky jsou určeny na pojištění kostelů a jiných církevních budov.
• Ve středu v 17:00 hod. v učebně na děkanství pracovní setkání pastorační a ekonomické
rady farnosti.
• Rozvrh zpovídání v týdnu. Zpovědi budou podle okolností probíhat v zákristii, v nové
zpovědnici nebo ve staré zpovědnici.
Středa 24.3.
Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)
Čtvrtek 25.3.
Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)
Česká Čermná 16:30 – 17:00 (K.)
Studnice 17:30 – 18:00 (F.)
Pátek 26.3.
Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)
Vavřinec 17:00 – 19:00 (P. Pachr)
Vavřinec 19:00 – 21:00 (K. a F.)
Sobota 27.3.
Vavřinec 9:00 – 11:00 (Mons. Hronek)
Vavřinec 14:00 – 16:00 (K.)
Vavřinec 16:00 – 18:00 (F.)
• Na Květnou neděli kněží požehnají ratolesti, které si věřící sami přinesu.
• Rodiče a děti, kteří se zapojili do postní snahy prosíme, aby obálky s penězi přinesli příští
neděli do kostela. Obálky bude možné dát do ošatky před oltářem jako dar pro Boha.
• Zájemci o adoraci u Božího hrobu se mohou zapisovat do archu umístěného na stolku
s kancionály.
• Na nedělní Mše svaté a obřady Tridua je třeba rezervace. 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.
• Ze soboty na neděli dojde ke změně času.
• Duchovní téma pro rodiny - modlitba Věřím v Boha tematicky zpracovaná v
11 pracovních listech. Ke stažení na stránkách farnosti v sekci aktuality.
Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
S prosbou o přečtení v neděli 21. března 2021

Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak
jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře
a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten,
kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do
církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání
a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská
konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou
veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické
církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme,
abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se
k církvi, a pod tím napsali buď Římskokatolická církev, nebo Řeckokatolická
církev podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků
se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně
významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet.
Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto
otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082
mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků
zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je
zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská
stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím
více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že
se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především
úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před
lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. (Mt 10,32)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo,
že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska

Modlitba ke sv. Josefovi
dle apoštolského listu Svatého otce Františka „Patris Corde“
u příležitosti 150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve
dne 8. prosince 2020

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.

ROZPIS ZOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
Středa 24.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)

Čtvrtek 25.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)
Česká Čermná 16:30 – 17:00 (K.)
Studnice 17:30 – 18:00 (F.)

Pátek 26.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)
Vavřinec 17:00 – 19:00 (P. Pachr)
Vavřinec 19:00 – 21:00 (K. a F.)

Sobota 27.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (Mons. Hronek)
Vavřinec 14:00 – 16:00 (K.)
Vavřinec 16:00 – 18:00 (F.)

Pondělí 29.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.)
Vavřinec 16:00 – 18:00 (F.)

Úterý 30.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (F.)
Vavřinec 16:00 – 18:00 (H.)

Středa 31.3.

Vavřinec 9:00 – 11:00 (H.
Vavřinec 17:00 – 19:00 (K.)
Vavřinec 19:00 – 21:00 (F.)

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina
7:30
Neděle
21. 3. 2021

Pondělí
22. 3. 2021
Úterý
23. 3. 2021
Středa
24. 3. 2021

Čtvrtek
25. 3. 2021

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

7:00

Intence
5. neděle postní
Vavřinec – za Elišku a Jaroslava Balcarovy, celý rod,
Václava Rouska, syna Milana a duše v očistci (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za zemřelého tatínka (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za rodinu Kotykovu, Fojtíkovu a kamarádku
Míšu (H.)
Vavřinec – za manžela, rodiče z obojí strany, za živé i zemřelé
z rodiny (F.)

18:00

Vavřinec – za rod Kuhnů a Jirásků (H.)

16:00

Vavřinec – za manžele Tučkovy, Krejčí, Najmíkovy a
Imricha Matiu (F.)
Slavnost Zvěstování Páně
Vavřinec – za rod Řezníčků (K.)
Česká Čermná (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – Za Jaroslava Kopeckého a duše v očistci (H.)

7:00
17:00
18:00
18:00

Pátek
26. 3. 2021

18:00

Vavřinec – za † Marii Balcarovou, vnoučata, rodiče a
sourozence (F.)

Sobota
27. 3. 2021

7:30
18:00

Vavřinec –za živé a zemřelé z rodiny Kroupovy a Hejnovy K
Vavřinec – za P. Josefa Tajchla (F.)

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

Květná neděle
Vavřinec – za duše v očistci, přátele a známé (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za Boží pomoc a ochranu (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za lásku v rodinách (H.)

Neděle
28. 3. 2021

