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

•

Dnes je možné přispět na plánované opravy soklu budovy děkanství. Předem
děkujeme za vaše pochopení a vstřícnost.

•

Ve středu pokračuje biblická hodina.

•

Rozvrh zpovídání v následujícím týdnu:
Pátek 12.4.
➢ Vavřinec od 9:00 – 12:00 hod. (P.H.)
➢ Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.K.)
➢ Vavřinec od 19:00 – 21:00 hod. (P.J.)
Sobota 13.4.
➢ Děkanství od 9:00 – 11:00 hod. sv. smíření pro děti (P.K.)
➢ Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.H.)
Součástí elektronické podoby ohlášek je úplný rozpis zpovídání před Velikonocemi.
Úplný rozpis je také zveřejněn na nástěnce kostela sv. Vavřince.

•

Ve čtvrtek v 19:00 hod. v kostele sv. Michaela modlitební setkání, na které jste
srdečně zváni.

•

V pátek po mši svaté výstav NSO a krátká kající pobožnost na základě pokynů
diecézního biskupa. Výstav potrvá do 21:00 hod.

•

V pátek v 19:00 hod. setkání mládeže na děkanství.

•

Mládež zveme na diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu 13.4. v Hradci
Králové. Začátek programu v 9:00 hod. ve Filharmonii (Eliščino nábřeží).

•

V sobotu od 16:00 hod. výstav NSO. Výstav NSO potrvá do 18:00 hod. a bude
zakončen krátkou kající pobožností.

•

Na Květnou neděli kněží požehnají ratolesti, které si přinesete. Sbírky z Květné neděle
jsou určeny na pastorační aktivity v diecézi a za tímto účelem budou odeslány.

•

Pobožnosti křížových cest v tomto týdnu přijměme jako příležitost k pokání za hříchy.

•

Vyzýváme zájemce, kteří by se ujali čtení liturgických textů běhen Tridua, aby se
zapisovali v zákristii kostela sv. Vavřince.

•

V zákristii kostela sv. Vavřince se mohou zapisovat dobrovolníci k adoraci u Božího
hrobu na Bílou sobotu. Adorace bude probíhat od 10:00 – 16:00 hod.
Poděkování

• Děkujeme za péči o kostely, za jejich výzdobu, za příspěvky do sbírky a za úklid na
děkanství.

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
7.4. 2019

Pondělí
8.4. 2019
Úterý
9.4. 2019

Intence
5. neděle postní
7:30 hod. Vavřinec – za zdraví a dobrý porod (P.J.)
8:00 hod. Studnice – vlastní intence (P.K.)
9:00 hod. Vavřinec – za živé i † farníky (P.J.)
10:15 hod. Michael – za Marii a Ladislava Škrabkovy (P.K.)
10:30 hod. Česká Čermná – vlastní intence (P.J.)
15:00 hod. Žernov – ekumenická bohoslužba (P.K.)
18:00 hod. Vavřinec – na úmysl dárce (P.K.)
7:00 hod. Vavřinec – za † z rodiny Šubrtovy a duše v oč. (P.J.)

18:00 hod. Vavřinec – za rod Šimonů a Cíchů (P.H.)

Středa
15:30 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (jáhen Smola)
10.4. 2019 16:00 hod. Vavřinec – za rodinu Kašparovu a Červených (P.K.)
Čtvrtek
11.4. 2019

7:00 hod.
9:30 hod.

Vavřinec – za Jana a Helenu Petríkovy (P.J.)
Vavřinec – zahájení vikariátní konference kněží

Pátek
17:15 hod. Vavřinec – pobožnost křížové cesty (akolyta)
12.4. 2019 18:00 hod. Vavřinec–za Jiřinu a Václava Grymovy a celý rod (J
19:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a smírčí adorace
Sobota
13.4. 2019

Neděle
14.4. 2019

7:30 hod. Vavřinec – za Bertu Hrnčířovou a celý rod (P.K.)
16:00 hod. Vavřinec – výstav NSO a smírčí adorace (P.H.)
18:00 hod. Vavřinec – za Drahoslavu Fišerovou (P.H.)
7:30 hod.
8:00 hod.
9:00 hod.
10:15 hod.
10:30 hod.
18:00 hod.

Květná neděle
Vavřinec – za živé i † farníky (P.K.)
Studnice – (P.J.)
Vavřinec – za † Janu Horákovou (P.K.)
Michael – za Františka Jadrného (P.J.)
Česká Čermná (P.K.)
Vavřinec – za rodiny Balcarovu, Bubeníčkovu a
Štěpánovu (P.H.)

Týden pokání za hříchy proti nezletilým a zranitelným
Spolubratři v kněžské službě,
bratři a sestry v Kristu,
4. dubna 2019 uplyne sto let od smrti svatého Františka Marto, jednoho ze
tří fatimských dětí, jimž se zjevovala Panna Maria. František, který zemřel
v pouhých deseti letech, vynikal velkou duchovní silou a svatostí života,
předloni byl stejnojmenným papežem svatořečen. Panna Maria si tyto děti
vybrala pro jejich čistotu a upřímnost srdcí a vyzvala je, aby neustálou
modlitbou Růžence a adorací před Nejsvětější Svátostí činili pokání za sebe
a především za ostatní hříšníky, na usmíření urážek páchaných vůči Pánu
Bohu.
Pod ochranou svatého Františka Marto a jeho rodné sestry svaté Hyacinty,
tímto vyhlašuji v Královéhradecké diecézi týden pokání za hříchy, které
právě čistotu a upřímnost srdcí zneužívají a těžce pošlapávají. Vyzývám
všechny kněze, jáhny a věřící celé diecéze, aby od 5. neděle postní
(7. dubna) do následující Květné neděle na tento úmysl pořádali smírčí
adorace, společné modlitby Růžence, postili se a hledali další příležitosti,
jak toto trápení Pánu odevzdat duchovně, jak poprosit o odpuštění a
smíření, o nápravu a sílu hříchům na všech úrovních čelit.
Prosím, aby v každé farnosti vznikl plán, jak tento týden pokání prožít.
Navážeme tímto na summit o ochraně nezletilých v Církvi, který krátce
před začátkem postní doby svolal do Říma papež František. Postní doba je
obdobím pokání, rozšiřme je tedy společně i o duchovní oběť za viny,
kterým Církev nedokázala čelit nebo jim zabránit. Uvědomme si, že výzva
papeže Františka nesměřuje k velkým slovům ani mediálním postojům. Míří
k srdci každého kněze, zasvěcené osoby i laika, aby se svou modlitbou,
postem i dalšími způsoby přičiňoval o Církev čistší, svatější a dokonalejší.
Všem Vám k tomuto úsilí ze srdce žehnám!
Váš
 Jan Vokál,
biskup královéhradecký

ROZPIS ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI

•
•
•

Pátek 12.4.
Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.H.)
Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.K.)
Vavřinec od 19:00 – 21:00 hod. (P.J.)

•

Sobota 13.4.
Děkanství od 9:00 – 11:00 hod. pro děti (P.K.)

•

Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.H.)

•
•

Pondělí 15.4.
Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.K.)
Vavřinec od 15:00 – 17:00 hod. (P.H.)

•

Úterý 16.4.
Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.J.)

•

Vavřinec od 16:00 – 18:00 hod. (P.H.)

•
•
•

Středa 17.4.
Vavřinec od 9:00 – 11:00 hod. (P.H.)
Vavřinec od 17:00 – 19:00 hod. (P.K.)
Vavřinec od 19:00 – 21:00 hod. (P.J.)

