BOHOSLUŽBY V MĚSÍCI LISTOPADU 2020
Konice Jesenec Skřípov
Za rodiče a prarodiče z obou stran, duše v očistci a celou živou rodinu

1. 10.00

2.

7.50

Slavnost
Všech svatých

9:00 – 10:00 bude otevřený kostel v Konici k soukromé
modlitbě, možné přistoupit ke svátosti před a po mši
svaté přijmout sv. přijímání
Za všechny zemřelé
Za Bohuslava Mrňku, vnučku Pavlu, rodiče z obou stran a celou živou a
+ rodinu
Na úmysl papeže
Za duše v očistci, na které nikdo nepamatuje
Za Karla Klváčka, syny a duše v očistci
Za víru a osvobození našeho národa
17.00
Za rodiče, jejich sourozence, manžela, manžela, zetě vnučku a duše v
očistci.
Za + Marii Tylšarovou, manžela, syny a duše v očistci
Za Oldřicha Slouku a živou a + rodinu
17.00 Na poděkování za 30 let společného života a za dar zdraví požehná do dalších let
Za Františka a Marii Pospíšilovy a dvoje rodiče
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Jesenec 7:30 – 8:00
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P.: sv. Karla Boromejského, biskupa

1. pátek v měsíci

bude otevřený kostel
k soukromé modlitbě, možné
přistoupit ke svátosti před a po mši
svaté přijmout sv. přijímání

32. neděle v mezidobí

Za + rodiče Břízovy s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
Sv.: posvěcení lateránské baziliky
Za farníky
17.00
Za Květu Vyroubalovu
Za Jana Grepla, manželku, syna a Františku Zapletalovu
17.00 Za + rodinu Čehovskou a Pavlatovu
Za živou a + rodinu Hajkrovu a Staroštíkovu
8.00
Za + manžela, rodiče Kopečných, syny, duše v očistci a + Arnošta Částku
Za víru a osvobození našeho národa
Za Věru Dostálovou, manžela a švagra Aloise

P.: sv. Martina Tourského, biskupa
P.: sv. Josafata, biskupa a mučedníka
P.: sv. Anežky České, panny

33. neděle v mezidobí
P.: sv. Alžběty Uherské, řeholnice

17.00

21.

22.

8.00
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23.

Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary s prosbou Boží požehnání
pro celou rodinu
17.00 Za farníky
Za Zdeňku Novotnou a živou a + rodinu Hýblovu a Novotnou

P.: zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Za Marii Machačovou a rodiče a duše v očistci
Za + rodiče, prarodiče a ostatní příbuzné, prosbou o Boží požehnání pro
celou rodinu a za duše v očistci

7.50

Slavnost
KRISTA KRÁLE
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17.00
27.
28.

29.
30.

7.50

10.30
7.50

8.00

17.00 Za Miloslava Grulicha, rodiče a sourozence
Za Marii a Václava Navrátilovy a za živou a + rodinu
Za Filomenu Svobodovu, manžela a celou + rodinu
Za farníky

1. neděle adventní
Sv.: sv. Ondřeje, apoštola

BOHOSLUŽBY V KAPLÍCH SE NEKONAJÍ
V pořadu bohoslužeb mohou nastat změny, v tom případě budou ohlášeny při nedělní mši svaté.
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Současná pandemická situace dovoluje na mši svaté účast
pouze celebranta, jedné osoby a jedné osoby zajišťující asistenci.
*****************************
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

Nabídka duchovní služby – farnosti Jesenec, Konice, Skřípov
Neděle 8. 11. 2020
Jesenec
7:30 - 8:00 Otevřený kostel v Jesenci k soukromé modlitbě, možné
přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání
8:00 Mše sv. (sloužící kněz +1 účastník + asistence)

bezprostředně za sebou — jednotliví věřící si mohou tyto dny svobodně
vybrat.
b. — plnomocný odpustek spojený se Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé
2. listopadu může být v případě těch, kdo zbožně navštíví kostel nebo kapli
a tam se pomodlí Otče náš a Věřím, přenesen nejen na předcházející či
následující neděli nebo na slavnost Všech svatých, ale i na jiný den v rámci
měsíce listopadu — jednotliví věřící si mohou tento den svobodně vybrat.

Konice
9:30 – 10:30 Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě, možné
přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání
10:30 Mše sv. (sloužící kněz +1 účastník + asistence)

Lidé staří, nemocní a všichni, kdo z vážného důvodu nemohou vycházet z
domu, např. na základě zákazů, aby se věřící na posvátných místech
neshromažďovali ve větším počtu, budou plnomocného odpustku moci
dosáhnout — za podmínky, že se v duchu připojí k těm, kteří výše zmíněné
zbožné návštěvy vykonají, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit,
jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátostné vyznání hříchů, přijetí
eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) —, když se před
jakýmkoliv zobrazením našeho Pána Ježíše Krista nebo blahoslavené Panny
Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé (např. ranní chvály a nešpory oficia
za zemřelé, růženec, korunku Božího milosrdenství a další modlitby za zemřelé,
které jsou věřícím velmi drahé), nebo budou číst evangelní úryvek z liturgie za
zemřelé jako duchovní četbu, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují
přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.
Aby se přístup k získání Božího odpuštění, otvíraného klíči církve, při
laskavém pastýřském přístupu usnadnil, žádá tato penitenciárie snažně, aby se
legitimně pověření kněží ochotně a velkoryse věnovali slavení svátosti pokání a
nemocným sloužili svatým přijímáním.
Nicméně, co se týče duchovních podmínek pro plné získání odpustku, stále
platí poznámka této Apoštolské penitenciárie o slavení svátosti smíření v době
pandemie nemoci covid-19.
A konečně, protože duším v očistci se pomáhá přímluvami věřících,
nejmocněji pak oltářní svátostí, hodnou Božího zalíbení (srov. Conc. Tr., Sess.
XXV, decr. De Purgatorio [tridentský koncil, zasedání 25, dekret o očistci]),
všichni kněží jsou snažně žádáni, aby v den Vzpomínky na všechny věrné
zemřelé sloužili mši svatou třikrát, podle apoštolské konstituce Incruentum
altaris papeže Benedikta XV. z 10. srpna 1915.
Tento dekret bude platit po celý měsíc listopad. Jakákoliv ustanovení, která
jsou s tímto v rozporu, nejsou na překážku.

Přes týden: před oznámenou mší svatou soukromá modlitba, možné
přistoupit ke sv. smíření, před a po mši svaté přijmout sv. přijímání
Ve středu: od 17:00 hodin otevřený kostel k soukromé modlitbě + zpověď
+ sv. přijímání, mše svatá sloužena nebude
Takový je záměr, jak to bude ale „zítra“?!
Změny podle situace… sledujte www stránky farnosti a CPR
Duchovní služba mimo tyto termíny přes den po domluvě, nejlépe na
telefonním čísle 731 402 096.
*************************************
DUŠIČKOVÉ ODPUSTKY
APOŠTOLSKÁ PENITENCIÁRIE DEKRET
V probíhajícím roce budou plnomocné odpustky přivlastnitelné věrným
zemřelým vzhledem k pandemii nemoci covid-19 prodlouženy na celý
měsíc listopad; mění se podmínky a zbožné skutky, aby byl křesťanský lid
v bezpečí.
K této Apoštolské penitenciárii došlo v nedávné době velmi mnoho žádostí
duchovních pastýřů, aby byly v probíhajícím roce vzhledem k epidemii nemoci
covid-19 změněny zbožné skutky k dosažení plnomocných odpustků
přivlastnitelných jen duším v očistci podle Enchiridion indulgentiarum, conc.
29 § 1 [Enchiridion odpustků, ustanovení 29 § 1]. Táž Apoštolská penitenciárie
z toho důvodu na zvláštní pokyn Svatého otce Františka ráda stanovila a
rozhodla (s úmyslem vyhnout se shromážděním lidí, která byla u některých
národů a na některých územích zakázána nebo se aspoň nedoporučují), že v
probíhajícím roce:
a. — plnomocný odpustek v případě těch, kdo zbožně navštíví hřbitov a
pomodlí se, byť jen vnitřně, za zesnulé, spojený obvykle jen s jednotlivými
osmi dny od 1. do 8. listopadu, může být pro užitek věřících přenesen na
dalších až osm dnů v rámci měsíce listopadu, které nemusejí následovat

Dáno v Římě, v sídle Apoštolské penitenciárie dne 22. října,
o památce sv. Jana Pavla II., papeže.
MAURO KARDINÁL PIACENZA, velký penitenciář Krzysztof Nykiel, regent
Překlad připravila v říjnu 2020 liturgická komise České biskupské konference.

