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

• V neděli 22.3. od 8 – 9:30 a v pátek 27.3. od 17–18 v kostele sv. Vavřince nabídka
svátosti smíření a svatého přijímání.
V kostele může být najednou maximálně deset lidí se zahalenými ústy a nosem.
• Individuální svaté zpovědi na požádání nejsou zakázány. Zpovídat se má přednostně ve
zpovědnici, která je opatřena mřížkou, a na tu je třeba dát průsvitnou zábranu, která
zamezí šíření viru.
• Prosíme zároveň věřící, aby brali ohled na výjimečnou situaci a na to, že i kněží mohou
onemocnět, a pak už nebudou k dispozici ani těm, co se ocitnou v ohrožení života.
Nemůžeme si v těchto okolnostech všichni žádat všechno, na co jsme běžně zvyklí. Na
druhé straně máme příležitost lépe si uvědomit a připomenout, že je třeba pravidelně
zpytovat svědomí a litovat hříchy.
• Věřící z katechismu vědí, že existuje i tzv. dokonalá lítost.
Článek 1452: Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se
„dokonalá“ lítost nebo lítost z lásky [contritio]. Taková lítost odpouští všední viny;
dosáhne také odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné
zpovědi, jakmile to bude možné.
• Vídeňský arcibiskup Kardinál Schönborn doporučuje osvědčenou praktiku duchovního
svatého přijímání, společnou domácí i tichou modlitbu a četbu Písma. Jak říká, nuceným
eucharistickým půstem se můžeme připodobnit k četným uprchlíkům, kterým je často po
dlouhý čas tato svátost odpírána. „A přesto, anebo právě proto je jim Pán v této nouzi
nablízku“, zdůrazňuje kard. Schönborn, který závěr svého poselství svěřuje slovům sv.
Jana Klementa Hoffbauera-Dvořáka, od jehož smrti uplynula dvě století: „Jen odvahu.
Bůh vše řídí“.
• V případě, že nemocní potřebují udělit svátosti, je možné telefonicky kontaktovat kněze
a domluvit s ním návštěvu.
• Kněží i v tomto týdnu budou sloužit mše svaté na úmysly věřících.
• Ze soboty 28.3. na neděli 29.3. dojde ke změně času.
Poděkování
• Poděkování patří všem, kteří se v této nesnadné době zajímají o život náchodských
duchovních a nabízejí jím svou pomoc. Jsou to důvěrná gesta, jimiž projevujeme
pozornost a která přispívají k tomu, že mezi námi vládne přátelský duch.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Intence
-

8 – 9:30
Neděle
22.3.2020

4. neděle postní
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (P.K.)
– za Václava Anežku Řehákovy (P.K.)
– na dobrý úmysl (P.H.)

Pondělí
23.3.2020

– za rod Kuhnů a Jirásků (P.K.)

Úterý
24.3.2020

– za živé i † farníky (P.K.)
– za pana Černohorského (P.H.)

Středa
25.3.2020

Slavnost Zvěstování Páně
– za Boží pomoc a požehnání ke studiu dcery a za
duše v očistci (P.K.)
– za rodinu Hofmannovu a celý rod (P.H.)

Čtvrtek
26.3.2020

– za rodinu Habrovu, Štěpánovu, Kaválkovu,
Maršíkovu, Chráskovu, Vackovu a duše v oč. (P.K.)

Pátek
27.3.2020

17 –18

Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (P.K.)
– za † Miladu Jakubcovou (P.K.)
- za živé i † příbuzné a duše v očistci (P.H.)

Sobota
28.3.2020

– na dobrý úmysl (P.K.)
– za Boží pomoc v nemoci a dar zdraví pro rodiče a
babičku Olinku. (P.H.)

Neděle
29.3.2020

5. neděle postní
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (P.K.)
– za Jaroslava Balcara, sestru, rodiče, Josefa Balcara
a celý rod, Václava Rouska a duše v očistci (P.K.)
– za živé i † příbuzné a duše v očistci (P.H.)

8 – 9:30

