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

• V neděli 29.3. a 5.4. od 8 – 9:30 v kostele sv. Vavřince nabídka svatého přijímání.
V kostele může být najednou maximálně deset lidí se zahalenými ústy a nosem.
Jak nyní se svátostí smíření?
• 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.
• Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco
náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné
milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její
viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici.
• Kněží i v tomto týdnu budou sloužit mše svaté na úmysly věřících.
• Návštěva nemocných a starších farníků v jejich domovech na první pátek v měsíci se
překládá na neurčito.
Poděkování
• Děkujeme starostovi panu Janu Birke a vedení města za obstarání roušek pro potřeby
děkanství.
• Děkujeme věřícím, kteří nám nabízejí roušky a jinou formu pomoci.

Nabídka individuální svátosti smíření
v následujícím týdnu
Svátost smíření probíhá v kostele sv. Vavřince mimo
zpovědnici. Zpovídá se v prostoru kostela tak, že jednotliví
kajícníci čekají před kostelem a dovnitř vchází vždy jen
jednotlivec. Samotná zpověď se vykoná s odstupem
minimálně 2 metrů mezi kajícníkem a zpovědníkem
(ústenky mají nasazeny oba dva).
• Středa 1.4.

9 – 11 P. Hejčl
17 – 19 P. Kubeš

• Čtvrtek 2.4.

9 – 11 P. Hejčl

• Pátek 3.4.

9 – 11 P. Hejčl
17 – 19 P. Kubeš

• Sobota 4.4.

9 – 11 P. Hejčl
17 – 19 P. Kubeš

S ohledem na průběžně měnící se situaci může dojít ke
změnám, v krajním případě i ke zrušení nabídky svátosti
smíření.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Intence
-

8 – 9:30
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 † Josefa a Antonii Ježkovy (P.H.)

Pondělí
30.3.2020

– za Václava Grima a Marii Polcovou (P.K.)

Úterý
31.3.2020

– za živé i † farníky (P.K.)
– za Františka a Annu Jágrovy (P.H.)

Středa
1.4.2020

– na dobrý úmysl a za Boží požehnání (P.K.)

Čtvrtek
2.4.2020

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

Pátek
3.4.2020

– za P. Lukeše, Lidušku Vaňkovou a duše v očistci
(P.K.)
- za dobrodince farnosti (P.H.)

Sobota
4.4.2020

– za † z rodiny Celbovy, Boží pomoc v nemoci a duše
v očistci (P.K.)
– na dobrý úmysl (P.H.)

Neděle
5.4.2020

Květná neděle
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (P.K.)
– za rodinu Hoffmanovu a příbuzné (P.K.)
– za manžela a rodiče z obojí strany (P.H.)

8 – 9:30

