OHLÁŠKY FARNOSTÍ NÁCHOD A STUDNICE
Slavnost Nejsvětější Trojice
Ohlášky také naleznete na http://www.nachod.farnost.cz

•

V pondělí v kostele sv. Vavřince od 19:30 do 20:30 výstav NSO. Před začátkem adorace
v 19:30 a po skončení adorace v 20:30 bude podáváno svaté přijímání.

•

Ve čtvrtek v České Čermné a v Studnici půl hodiny před zahájením mše svaté svátost
smíření. V Studnici bude slavnost Těla a krve Páně.

•

V pátek kněz navštíví naše nemocné.
Po mši svaté krátká moderovaná adorace před vystavenou NSO.

•

V sobotu od 16:00 do 18:00 výstav NSO a nabídka svátosti smíření.

•

V neděli v Náchodě Slavnost Těla a krve Páně. Na závěr ranní Mše svaté a na závěr Mše
svaté v 10:15 bude moderovaná adorace ze slavnosti Těla a krve Páně spojená
s požehnáním.

•

Následující neděli bude možné přispět na plánované opravy. V současnosti probíhá
dokončení zateplení některých oken a dveří v prvním patře budovy děkanství. Cena díla
činí 79 660 Kč. Současně připravujeme opravu omítek v přízemí budovy děkanství a
částečnou rekonstrukci farní kanceláře. Cena zatím není stanovena. Ve fázi přípravy se
nachází zateplení stropu budovy děkanství. Dále připravujeme restaurování soch sv.
Terezie a sv. Judy Tadeáše za předpokládanou cenu 130 000 Kč. Plánované opravy mají
časový přesah do následujícího roku. Na opravy pro letošní rok dárci doposud věnovali
119 125 Kč. Děkujeme.
Poděkování

• Sbírky z minulé neděle, které byly určeny na pastorační aktivity v diecézi činily
v Náchodě 8 595 Kč a v Studnici 1362 Kč. Sbírky byly odeslány. Všem dárcům
děkujeme.
• Děkujeme za dar 10 000 Kč na potřeby farnosti.
• Děkujeme za příspěvky do sbírky, za finanční dary, které vkládáte do pokladniček nebo
zasíláte na účet.
• Děkujeme za úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme panu kaplanovi a mládeži za přípravu a provedení svatodušního večera chval.
• Děkujeme organizátorům za přípravu a provedení Noci kostelů.

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,
díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila
běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla
to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení
životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které
byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska
sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.
Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní
měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev
zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku
je do ní vepsána samotným Zakladatelem.
Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také
patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v
době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat
alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ –
shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění
při bohoslužbě je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se
postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických
opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na
sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela
nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení
svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast
na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání
této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší
horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají
Biskupové Čech, Moravy a Slezska
Nepomuk, 18. května 2021

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
30. 5. 2021

Pondělí
31. 5. 2021

Úterý
1. 6. 2021
Středa
2. 6. 2021
Čtvrtek
3. 6. 2021
Pátek
4. 6. 2021
Sobota
5. 6. 2021

7:30
8:00
9:00
10:00
10:15
10:30
17:30
18:00

Intence
Slavnost Nejsvětější Trojice
Vavřinec – za manžele Voborníkovy a bratra Jana (K.)
Studnice (F.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (K.)
Lipí – poutní Mše svatá (H.)
Vavřinec – za rod Šimonů (K.)
Česká Čermná (F.)
Vavřinec – májová pobožnost (H.)
Vavřinec – za rodinu Balcarovu, Stehnovu a Hanzalovu (H.)

7:00
18:00
19:30

Svátek Navštívení Panny Marie
Vavřinec – na dobrý úmysl a za duše v očistci (K.)
Vysokov (F.)
Vavřinec – výstav NSO a nabídka sv. přijímání (F.)

18:00

16:00

Vavřinec – za Veroniku Jarou, její rodiče a sourozence (K.)

7:00
17:00
18:00

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
Vavřinec – za Emilii a Josefa Sukovy a duše v očistci (F.)
Česká Čermná (K.)
Studnice – Slavnost Těla a krve Páně (F.)

18:00

První pátek v měsíci
Vavřinec – za zemřelou sestru a dvě vnučky (F.)

7:30
16:00
18:00

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Vavřinec – za duše v očistci (K.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (K.)
Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (H.)

7:30
Neděle
6. 6. 2021

Památka sv. Justina, mučedníka
Vavřinec – za Oldřicha Čápa, rodiče, rodiče Efemberkovy,
jejich zemřelé děti, za Albínu Efenberkovou a manžele
Klimešovy (H)

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

Slavnost Těla a krve Páně
Vavřinec – na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
s prosbou o požehnání do dalšího života (F.)
Studnice (K.)
Vavřinec – za živé i zemřelé farníky (F.)
Vavřinec – za město Náchod (F.)
Česká Čermná (K.)
Vavřinec – za dobrodince farnosti (H.)

