OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

• Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do
23:59 hod. omezuje shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v
kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem
nejvýše 20 účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi
sebou, s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují
ruce.
• Na základě usnesení vlády ČR se od pondělí vracíme k veřejnému slavení bohoslužeb.
Na nedělní bohoslužby v Náchodě bude třeba rezervace. Rezervaci si zajistíte
zavoláním na pevnou linku farnosti 491 428 355. Volat můžete v pracovní dny v čase od
9:00 do 11:00. Přítomný kněz volajícího zapíše, případně nabídne mši svatou v jiný čas.
Děkujeme za pochopení.
• Na první neděli adventní kněží požehnají adventní věnce.
• Stále platí Církevní opatření diecézního biskupa v souvislosti s pandemií Covid-19
pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši
svaté v kterémkoliv z následujících případů:
a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
b) jsou v povinné karanténě,
c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana
druhých),
d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné
správy.
• V kanceláři na děkanství a v zákristii kostela sv. Vavřince je možné zakoupit diecézní
stolní kalendář na rok 2021. V kalendáři je zachycen život arcibiskupa Karla Otčenáška.
Cena jednoho kalendáře činí 70 Kč.
• Zájemci si v kanceláři na děkanství mohou zapisovat úmysly mší svatých na měsíce leden
až březen.
• Zájemci si mohou vzít brožury s adventním zamyšlením. Cena brožury činí 26 Kč.
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.

Papež: Modlitba je kyslík života
„Učení evangelia je jasné. Je třeba se modlit ustavičně, i když se všechno jeví jako marné,
zdá se, že Bůh je hluchý a němý a že jde o ztrátu času. I když je nebe potemnělé, křesťan se
nepřestává modlit. Jeho modlitba je souběžná s vírou. A víra může mnohdy v životě vypadat
jako iluze a jalová námaha. V našem životě jsou temné chvíle, kdy se víra jeví jako iluze.
Praktikovat modlitbu však znamená přijímat také tuto námahu. Někdo řekne: „Otče, já se
modlím a necítím nic... mám vyprahlé srdce.“ Musíme pokračovat i v těchto chvílích, kdy
nic necítíme. Mnoho svatých a světic zakusilo noc víry i mlčení Boha – kdy klepeme a Bůh
neodpovídá – a svatí vytrvali.
V těchto nocích víry není nikdy sám ten, kdo se modlí. Ježíš totiž není pouze svědkem a
mistrem modlitby, je víc. On nás zahrnuje do svojí modlitby, abychom se mohli modlit v Něm
a skrze Něho. A to je dílo Ducha svatého. Z tohoto důvodu nás evangelium nabádá prosit
Otce v Ježíšově jménu. Svatý Jan přináší tato Pánova slova: »za cokoli budete prosit v mém
jménu, to všechno udělám, aby Otec byl oslaven v Synovi« (Jan 14,13). Katechismus
vysvětluje, že „jistota vyslyšení našich proseb je založena na Ježíšově modlitbě“ (KKC,
2614). Ta dává lidské modlitbě křídla, která toužila mít vždycky.“

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
22. 11. 2020

Pondělí
23. 11. 2020

8 – 10
8–9

Intence
Slavnost Ježíše Krista Krále
– za P. Josefa Blahníka, rodiče, sourozence a duše v oč. (K.)
– za Václava a Anežku Řehákovy (F.)
– za pokoj a mír ve světě (H.)
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Studnice – otevřený kostel

7:00

Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka
Vavřinec – za Marii Ježkovou (F.)

Úterý
24. 11. 2020

18:00

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučed.
Vavřinec – na poděkování za modlitby matek (H.)

Středa
25. 11. 2020

16:00

Vavřinec – za Věru Švecovou a duše v očistci (K.)

Čtvrtek
26. 11. 2020

7:00

Pátek
27. 11. 2020

18:00

Vavřinec – za zemřelého Jiřího Dvořáka (F.)

7:30
18:00

Sobotní památka Panny Marie
Vavřinec – za Josefa a Vlastu Volfovy (K.)
Vavřinec – za rodiče Morochovičovy a duše v očistci (F.)

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

1. neděle adventní
Vavřinec – za Pácovy (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za Jiřího Jansu a celý rod (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za Marii a Ladislava Škrabkovy (H.)

Sobota
28.11. 2020

Neděle
29. 11. 2020

Vavřinec – za manžele Bartošovy (K.)

