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25.10.  Ne   Slavnost Výročí posvěcení kostela   
Mše sv. pouze on-line  

26.10.  Po   památka sv. Gilberta, opata, premonstráta  

27.10.  Út   úterý 30. týdne v mezidobí 

28.10. St            svátek sv. Šimona a Judy Tadeáše, apoštolů 
             A d o r a č n í  d e n  z a  n o v á  p o v o l á n í  a  z a  r o d i n y  

         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství     

29.10.  Čt   čtvrtek 30. týdne v mezidobí  

30.10.  Pá   pátek 30. týdne v mezidobí 
   A d o r a č n í  d e n  a  n o c  n a š í  f a r n o s t i  

                         celodenní tichá adorace před Nejsvětější svátostí v kapli Božího Milosrdenství   

31.10.  So  památka sv. Wolfganga, biskupa 

1.11.  Ne   Slavnost Všech svatých 
Mše sv. pouze on-line 

___________________________________________________________ 

� Blíží se „dušičky“, dny kdy pamatujeme na naše zemřelé. Mnozí, zvyklí na 
možnost získávání plnomocných odpustků, si kladou otázku: „Co teď vlastně 
mohu pro zemřelé dělat? Když nemohu na mši svatou, tak nemohu pro duše 
zemřelých udělat to, co obvykle dělávám. A duše teď budou obrány o milosti, 
které bychom jim mohly získat…“  Tak to zcela určitě není. Dekret vydaný 
Svatým stolcem pro tuto složitou dobu výslovně říká: „Staří a nemocní lidé  
i všichni, kteří ze závažných důvodů nemohou vycházet z domu, tedy včetně 
státem nařízené karantény, mohou získat plnomocné odpustky pro duše 

zemřelých také doma, pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným 
obrazem. Doporučuje se růženec, litanie, meditace nad příslušnými liturgickými 
texty, anebo vykonání některého ze skutků milosrdenství. Obvyklé podmínky 
(svátost smíření a eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce) lze splnit, jakmile 
to bude možné.“ Situace, ve které jsme se ocitli vyžaduje naši velkou trpělivost, 
ale také opustit zajeté způsoby myšlení a uvědomit si s pokorou tu velikou Boží 
moc, s kterou se při udílení jakýchkoli milostí setkáváme. Bůh opravdu není 

ničím omezen a pokud nám vnější okolnosti neumožňují něco splnit, Bůh nám 
milosti přesto udělí, pokud uvidí v našich srdcích velikou touhu a především 
důvěru. Existuje dokonce daleko silnější příklad, na kterém je možné si představit 
sílu Božího působení a to je „křest touhy“. Těžko si lze představit větší milost  
v životě, než být pokřtěn. Někteří lidé se dostanou do situace, že podstoupí 
mučednickou smrt, dříve než je někdo stihne pokřtít. Tito lidé dostanou tuto 
křestní milost skrze svoje mučednictví pro velikou touhu, kterou Bůh vidí a čte 
v jejich srdci. Proto je na místě se nebát, v klidu se modlit a důvěřovat! 
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� Požehnání pro všechny farníky, přátele  
naší farnosti a dobrodince denně  
v 8:00, ve 12:00 a ve 20:00  

Principem mravnosti i zbožnosti je láska   (Papež František, 25.10.2020) 

…Láska k Bohu není pravá, pokud se nevyjadřuje láskou k bližnímu. A zároveň není 
opravdovou láskou k bližnímu, pokud nečerpá ze vztahu k Bohu. 

Ježíš svoji odpověď uzavírá těmito slovy: »Na těch dvou přikázáních spočívá celý 
Zákon i Proroci« (v.40). To znamená, že všechna přikázání, která dal Pán svému lidu, se mají 
vztahovat k lásce k Bohu a bližnímu. Všechna přikázání totiž slouží k uskutečňování a vyjádření 
oné dvojí nedělitelné lásky. Láska k Bohu se vyjadřuje především v modlitbě, zvláště v adoraci. 
My však značně opomíjíme adoraci, úkon klanění se Bohu. My v modlitbě děkujeme, vzdáváme 
díky, prosíme o něco, ale opomíjíme adoraci. Klanění se Bohu je vlastním jádrem modlitby. 
Láska k bližnímu, nazývaná též bratrská láska, je fakt blízkosti, naslouchání, sdílení a péče o 
druhého. Častokrát druhého neposloucháme, protože je nudný anebo mne obírá o čas či volá 
k účasti na svých bolestech a zkouškách. Vždycky však máme čas na drby, vždycky. Nemáme 
čas těšit zarmoucené, ale máme spoustu času na řeči. Buďte opatrní! Apoštol Jan píše: »Kdo 
nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí« (1 Jan 4,20). 

V dnešním evangeliu nám Ježíš znovu pomáhá dojít k prameni živé a prýštící Lásky. 
Tímto pramenem je sám Bůh, cele milovaný ve společenství, které nic a nikdo nemůže rozbít. 
Toto společenství je darem, o který je třeba denně prosit, ale je také osobním závazkem, aby náš 
život nebyl zotročen světskými idoly. Testem našeho obrácení a svatosti je vždycky láska 
k bližnímu. Toto je test: říkám-li, že miluji Boha, a nemám rád bližního, nejde to. Testem mojí 
lásky k Bohu je to, že mám rád bližního. Dokud bude existovat nějaký bratr či sestra, před nímž 
svoje srdce zavíráme, zdaleka ještě nejsme učedníky, jak od nás žádá Ježíš. Jeho božské 
milosrdenství nám však nedovoluje malomyslnět, ba dokonce nás volá, abychom denně znovu 
začínali žít evangelium důsledně. 

 

Společná domácí modlitba růžence za dnešní situaci, 
zastavení pandemie ad.  každý den ve 20.00 

 

   sbírka na liběšické zvony 
   2300648916/2010, variabilní symbol 2017 
 

  Duchovní péče  je v tyto dny z důvodů omezení 
      poskytována individuálně a kdykoli na požádání.  

          Svátost smíření, svaté přijímání, svátost nemocných, duchovní 
  rozhovor a jiné záležitosti, je možné si domluvit předem.   


