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

• Dobrodinci mohou přispět na probíhající opravy oken budovy děkanství. Učinit tak
můžete převodem, obálkou do poštovní schránky na děkanství nebo osobním předáním
knězi. Nastřádáno máme 218 707 Kč. Děkujeme za pochopení a vstřícnost. V neděli bude
sloužena mše svatá za dobrodince farnosti.
• V neděli 1.11. a v pondělí 2.11. bude od 16:00 do 17:30 otevřený hřbitovní kostel, kde se
bude podávat svaté přijímání
• Farní kancelář je otevřena podle úředních hodin a je možné navštívit kněze, případně
požádat o jejich službu.
• V pátek kněz navštíví naše nemocné nebo starší farníky v jejich domovech.
• Pamatujme na počet lidí v kostele, který je omezen na dvě osoby.

Poděkování
• Děkujeme za výzdobu a úklid kostelů a za úklid na děkanství.
• Děkujeme za vaše příspěvky do sbírky, za dary, které dáváte do pokladniček nebo zasíláte
na účet farnosti.
• Děkujeme za osobní dary na potřeby farnosti ve výši 10 000 Kč. a 2 000 Kč.

Možnost získat dušičkové odpustky
V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným
zemřelým
vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý měsíc listopad;
Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že
je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.
V dekretu stojí, že je letos možné získat plnomocné odpustky kterýkoliv den
v měsíci listopadu. Podmínkou je návštěva kostela nebo kapličky a modlitby
Otčenáš a Věřím v Boha a dalších obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv.
přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti
k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu).
Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou
opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat
odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve,
zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i
další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce)
a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec,
Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící
obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé,
nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního
života.

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení
Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,
v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují
na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny
základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.
Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření
Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech 19. – 21. října 2020 na
Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních nařízení, že v současné době není
bohužel možné se účastnit Eucharistie coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních
okolností. Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů,
kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme jasně viděli
úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci COVID-19 dočasným, avšak
poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi. I kdybychom přesto měli právo se
scházet na bohoslužbách, není nutné toto právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli
být v této situaci především solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím,
dodržujme tedy příslušná omezení.
Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium o různých
podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharistie, ale jsou
i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu
a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“
současné situace. Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na
modlitbu stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence je
mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště
v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na
tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možností je
modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.
Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnutí ohledně mimořádných možností
získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký, předseda
Olomouc, 27. října 2020

BOHOSLUŽBY VE FARNOSTECH NÁCHOD A STUDNICE
Hodina

Neděle
1. 11. 2020

Pondělí
2. 11. 2020

Intence
Slavnost Všech svatých
– za dobrodince farnosti (K.)
– za nemocnou osobu (F.)
– za P. Šotolu (H.)
8 – 10
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
8 – 10
Studnice – otevřený kostel
16 – 17:30 Jan Křtitel – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
– za všechny zemřelé (K.)
– za † Růženu Hastrdlovou (F.)
9 – 11
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
16 – 17:30 Jan Křtitel – svaté přijímání (F.)

Úterý
3. 11. 2020

– za nemocné (F.)
Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
– za vyslyšeni proseb a za duše v očistci (K.)

Středa
4. 14. 2020
Čtvrtek
5. 11. 2020

– za Jaroslava Kopeckého a celý rod (K.)

Pátek
6. 11. 2020

17 - 18

– za rodinu Pokludovu (F.)
– za živé i zemřelé farníky (K.)
Vavřinec – svaté přijímání a svátosti smíření (K. + F.)

16 - 18

Sobotní památka Panny Marie
– za nemocné a za ty, kteří o nemocné pečují (K.)
– za rodinu Hruškovu (F.)
Vavřinec – výstav NSO a svátost smíření (K. + F.)

Sobota
7.11. 2020

Neděle
8. 11. 2020
8 – 10
8 – 10

32. neděle v mezidobí
– na poděkování s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro
rodiny (K.)
– za Za Drahoslavu Fišerovou (F.)
– za živé i † z rodiny Štěpánovy, Balcarovy, Bubeníčkovy a
Zelených (H.)
Vavřinec – svátost smíření a svaté přijímání (K. + F.)
Studnice – otevřený kostel

