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

•

Rozvrh zpovídání v následujícím týdnu:
o pondělí 29. 3. Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (H.).
Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (F.)
o úterý 30. 3. Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (F.)
Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (H.)
o středa 31. 3. Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (H.)
Vavřinec od 17:00 – 19:00 hod. (K.)
Vavřinec od 19:00 – 21:00 hod. (F.)

•

Na Zelený čtvrtek mše svaté v 16:00 a v 18:00 hod.

•

Velký pátek je dnem přísného postu. V 15:15 hod. v kostele nácvik asistence. Kostel
bude otevřený pro veřejnost do 20:00 hod. Zároveň bude příležitost k individuálnímu
svatému přijímání, které bude podáváno po čtvrthodinách.

•

Na Bílou sobotu od 8:00 – 10:00 úklid kostela. Od 10:00 – 16:00 hod. soukromá adorace
u Božího hrobu. V 18:15 hod. nácvik asistence. Od 19:00 hod. začátek Velikonoční
vigilie, při které katechumen Pavel Pinkava přijme iniciační svátosti.

•

Na slavnost Zmrtvýchvstání žehnání pokrmů si věřící mohou vykonat doma.

•

Dobrovolníci se mohou zapisovat k adoraci u Božího hrobu na Bílou sobotu
v hodinových intervalech od 10:00 – 16:00 hod.

•

Dary z neděle Zmrtvýchvstání Páně věnujeme na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
Děkujeme za pochopení. Večer bude za dárce sloužena mše svatá.

•
•

Na nedělní Mše svaté a obřady Tridua je třeba rezervace.
Věřícím, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužeb, se doporučuje sledovat přenosy
z diecézních katedrál, aby se tak posílila jednota diecéze. Zelený čtvrtek v 18.00 hod.
Velký pátek v 15.00 hod. Bílá sobota ve 20.00 hod. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
v 9.00 hod. On-line přenos bohoslužeb Tridua z katedrály Svatého Ducha zajištěn. Bližší
informace budou včas zveřejněny na www.bihk.cz.
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.
• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny pojištění kostelů a jiných církevních budov
činily v Náchodě 11 395 Kč a v Studnici 680 Kč. Všem dárcům děkujeme.

Žehnání velikonočních pokrmů v rodinách
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání
nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života.
Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný.
Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.
Úryvek z Písma pro žehnání na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13.
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé
dary, které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je
z tvých rukou tak, aby všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
28. 3. 2021

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

Intence
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 vyprošení lásky v rodinách (H.)

Pondělí
29. 3. 2021

7:00

Vavřinec – za potracené děti a jejich rodiče (K.)

Úterý
30. 3. 2021

18:00

Vavřinec– na poděkování za 60 let života a za celou rodinu H

Středa
31. 3. 2021

16:00

Vavřinec – za zemřelou dceru dobrých přátel a za sílu do
dalšího života (F.)

Čtvrtek
1. 4. 2021

Pátek
2. 4. 2021

Sobota
3. 4. 2021

Neděle
4. 4. 2021

16:00
18:00
18:00

Zelený čtvrtek
Vavřinec – na poděkování za dar Eucharistie (F.)
Vavřinec – na poděkování za dar svátostného kněžství (K.)
Studnice (F.)

16:00
18 - 20
16:00

Velký pátek
Vavřinec – památka umučení Páně (K.)
Vavřinec – adorace kříže a nabídka svatého přijímání
Studnice – památka umučení Páně (F.)

10 - 16
18:00
19:00

Bílá sobota
Vavřinec – adorace u Božího hrobu
Studnice – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (F.)
Vavřinec – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (K.)

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

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Vavřinec – za rod Koutských (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – za Jiřího Štěpána, sestru a duše v očistci (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

