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Listopad 2020
úúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú

     Vladaři moci nesmírné,      Uděl nám život v milosti,
     který jsi slávou Otcovou,      až se jak ženich navrátíš,
     tys osten smrti rozlomil,      najdi nás s lampou rozžatou
     tys, Kriste, lidstva ozdobou.      pro nebe připravené již.

     Náš úděl vzal jsi na sebe,      Přijmi nás ve svůj mír a jas,
     a když ses v těžký zápas dal,      ty, Soudce jasem zářící,
     svou smrtí zdolals vítězně      když víra s láskou získala
     smrt, kterou nás had překonal.      nás navždy svaté Trojici. 

     Amen.
     Z hrobu jsi povstal silný zas
     a velkonočním tajemstvím (hymnus DMC ze Vzpomínky
     k životu brány otvíráš    na všechny věrné zemřelé)
     nám, hříchem smrti propadlým.

Listopad v liturgickém roce
liturgické mezidobí; od 29. 11. adventní doba

Slavnosti a svátky:

- neděle 1. listopadu - slavnost Všech svatých;
- úterý 2. listopadu - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé;
- pondělí 9. listopadu - svátek Posvěcení lateránské baziliky;
- neděle 22. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále;
- pondělí 23. listopadu - v naší diecézi: slavnost sv. Klementa I.,

                          papeže a mučedníka, hlavního patrona diecéze;
- pondělí 30. listopadu - svátek sv. Ondřeje, apoštola.



Bohoslužby

Veřejné bohoslužby se v současné době nekonají.
Stále platí dispenz biskupa od osobní účasti na mši sv.

Sledujte informace na stránkách farnosti:
www.farnostcernilov.cz 

Svátost smíření (svatou zpověď) a svaté přijímání
bude možné přijmout pouze individuálně po předchozí domluvě:

tel.: 731 604 603, e-mail: rk.farnost@cernilov.cz .

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 du-
chu  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, ne-
boť bychom jako křesťané měli být v této situaci především solidární,
ohleduplní  a  měli  bychom jít  příkladem. Prosím,  dodržujme tedy pří-
slušná omezení.

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concili-
um o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je beze-
sporu slavení Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem se-
tkat: v Písmu, v modlitbě a slavení v rodinném kruhu a podobně. Pro-
sím, 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 při-
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pomeňme,  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...
Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!

Za Českou biskupskou konferenci Mons. Jan Graubner,
                                                       arcibiskup olomoucký, předseda
Olomouc, 27. října 2020

Vzpomínka     na     zemřelé  

Ježíš řekl: Já jsem vzkříšení a život.
Kdo věří ve mne, i když umřel, bude žít

a žádný, kdo žije a věří ve mne, 
neumře navěky.

(Jan 11,25-26)

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na
mrtvé se koná při každém slavení eucharistie. Východní i západní
liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé (2.
listopadu).

Duším v očistci  můžeme pomáhat také získáním plnomocných od-
pustků. Vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, a to i lehkém, jako
základní  postoj  pro  získání  odpustků  a  všechny  ostatní  předepsané
úkony přispívají rovněž k našemu posvěcení. 

Dušičkové odpustky přehledně
http://www.liturgie.cz/clanky/a/dusickove-odpustky-prehledne 

Apoštolská penitenciárie  z  pověření  papeže Františka umožnila  letos
získat plnomocné odpustky pro duše zesnulých po celý listopad.

Jednotlivé možnosti
1. 
Odpustky, které je běžně možné získat 2. listopadu spojené s 
návštěvou kostela, je letos možné získat kterýkoli den měsíce 
listopadu podle vlastní volby. Podmínky: 

http://www.liturgie.cz/clanky/a/dusickove-odpustky-prehledne


v daný den 
- návštěva kostela nebo kaple, 
- modlitba Otčenáš, 
- modlitba Věřím, 
- modlitba na úmysl Svatého Otce, 
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

2.
Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 
8. listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos možné získat 
kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby. Podmínky: 
v daný den 
- návštěva hřbitova, 
- modlitba za zesnulé, 
- modlitba na úmysl Svatého Otce, 
- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
- svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření.

3.
Ti, kdo nemohou do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) 
mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny 
Marie. Podmínky: 
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, 
- zříci se jakéhokoli hříchu,
- vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za 
Svatého Otce jakmile to bude možné,
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) 
nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí
Bohu. 

-----------------------------------------------------------
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,

a světlo věčné ať jim svítí.
Ať odpočinou v pokoji.

Amen.
(Kancionál - č. 012)

-----------------------------------------------------------
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