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

Bratři a sestry v Kristu,
drazí farníci.
Květnou nedělí vstupujeme do Svatého týdne, který tvoří vrchol církevního roku.
Připomínáme si v něm události, ze kterých vyplývá smysl a cíl veškerých lidských dějin
- Ježíšovo utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
Na základě dekretů Svatého stolce a v souladu s rozhodnutím diecézního biskupa budeme
letošní Velikonoce slavit jen ve svých domovech, bez osobní účasti na bohoslužbách v
kostelích. To ovšem neznamená, že tím ztrácí na významu. Je na nás, abychom je prožili
jako největší svátek v roce. Restriktivní opatření nás mohou podnítit k niternější a
krásnější modlitbě.
V nastávajících dnech se zahleďme na Syna člověka, který přijal kříž a nesestoupil
z něho, aby zachránil sebe, ale zůstal k němu přibitý, aby zachránil nás všechny. Zůstal
věrný Bohu i člověku. V Ježíšově tváři spatříme tvář pokorného a milujícího Boha, který
se vzdal slávy a sestoupil mezi nás. Jeho tvář je tváří naší samoty, našich úzkostí a strachu
z nemoci a zvláště pak ze smrti. V Ježíšově tváři vidíme Boží lásku, která sdílí naše
soužení a dává se přibít na kříž. Sestupme v tichosti do Ježíšovi smrti a následně do jeho
slavného zmrtvýchvstání. Jen tak budeme moci hlouběji prožít radost z Ježíšova vítězství
nad hříchem a smrtí.
„Kristus, má radost, vstal z mrtvých!“ Těmito slovy vítal své návštěvníky svatý Serafín
Sarovský, aby jim v každé době zvěstoval velikonoční radost.
Zmrtvýchvstalý Kristus, ať je Vaší posilou, útěchou a radostí.
• V neděli 5.4. a 12.4. od 8 – 9:30 v kostele sv. Vavřince nabídka svatého přijímání.
V kostele mohou být najednou maximálně dva lidé se zahalenými ústy a nosem.
• Ve Svatém týdnu se již zpovídat nebude.
• Velký pátek je dnem přísného postu.
Na Velký pátek bude kostel sv. Vavřince od 17:30 do 20:00 zpřístupněn veřejnosti.
V kostele mohou být najednou přítomni pouze dva návštěvníci s rouškami na obličeji.
• V rozpisu jsou uvedeny začátky bohoslužeb Tridua, abyste se podle možností mohli
duchovně připojit. Bohoslužby je dovoleno slavit maximálně ve třech účastnících.

Poděkování
• Děkujeme, že se zajímáte o chod farnosti i o její finanční zajištění. Zrušením bohoslužeb
farnost přišla o jediný zdroj příjmu, kterými byly sbírky a dary věřících. Příspěvky od
státu či biskupství farnost nemá. Provozní náklady farnosti je však třeba pravidelně hradit.
Věřící mohou finanční příspěvky zasílat na účet farnosti 1180114359/0800 nebo využít
kasičky v kostele, případně příspěvek v obálce hodit do poštovní schránky na děkanství.
Ještě jednou děkujeme a vyprošujeme pro Vás Boží požehnání a ochranu v těchto
nelehkých časech. Vaši náchodští duchovní.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE

Hodina

Neděle
5.4.2020

Intence

Květná neděle
8 – 9:30 Vavřinec – svaté přijímání (K.)
– za rodinu Hoffmanovu a příbuzné (P.K.)
– za manžela a rodiče z obojí strany (P.H.)

Pondělí
6.4.2020

– za † z rodiny Šubrtovy a duše v očistci (P.K.)

Úterý
7.4.2020

– za živé i † farníky (P.K.)
– za Emilii a Josefa Sukovy, Boži pomoc a duše
v očistci (P.H.)

Středa
8.4.2020

– za Karla Formana (P.K.)
- za Marii a Ladislava Škrabkovy (P.H.)

Čtvrtek
9.4.2020

Pátek
10.4.2020

Sobota
11.4.2020

Neděle
12.4.2020

Zelený čtvrtek
18:00 Vavřinec – na poděkování za dar eucharistie a
služebného kněžství (P.K.)
Velký pátek
16:00 Vavřinec – velkopáteční obřady (P.K.)
17:30 – 20:00 Vavřinec – otevřený kostel
Bílá sobota
19:00 Vavřinec (Velikonoční vigilie) - za Boží pomoc a
ochranu a za ukončení pandemie (P.K.)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
8 – 9:30 Vavřinec – svaté přijímání (K.)
– za Františka a Olgu Junkovy (P.K.)
– za rod Maršíků (P.H.)

