
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VALAŠSKÉ KLOBOUKY

šFARNÍ LISTY   c. 27
Slavnost Všech svatých   |  1. 11. 2020    |    www.faraklobouky.cz

Výzva předsedy České biskupské konference, arcibiskupa Jana Graubnera,
k dodržování aktuálních vládních nařízení
a

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 lis&ny
základních práv a svobod, která je součás' Ústavy České republiky.
a

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 Eucharis%e coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolnos&.
Toto rozhodnu' 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.
a

Druhý va&kánský koncil pojednává v dokumentu o různýchSacrosanctum concilium
podobách Kristovy přítomnos&v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení Eucharis&e, 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 společnos% &m, že s ní poneseme „&hu 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 možnos' účastnit se bohoslužby. Sjedno&t se můžeme při modlitbě
na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách. Další možnos' je
modlitba liturgie hodin nebo duchovní četba Písma svatého.
a

Upozorňujeme na zvláštní papežské rozhodnu& ohledně mimořádných možnos&

získávat odpustky pro zemřelé v měsíci listopadu, které je přílohou této výzvy.
a

Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!
a

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký
Olomouc, 27. října 2020

MODLITBA NÁRODŮ ZA UKONČENÍ PANDEMIE
Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět
svého Syna jako lékaře našich duší a těl. Shlédni na své dě&, které se v této ob'žné,
zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu,
spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto
prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!



Možnost získání odpustků pro duše v očistci
V letošním roce lze získat tzv. dušičkové odpustky za splnění obvyklých podmínek (sv. smíření,
sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a modlitba za zemřelé). Kvůli mimořádné
situaci ovšem pla' tyto výjimky:
dušičkové odpustky lze získat kterýchkoli 8 dní v listopadu (nemusí to být v dušičkovém
oktávu 1.-8. listopadu, ale jiných 8 dní, dle vlastní volby, tyto dny nemusí následovat po sobě)
Ti, kdo nemohou navš'vit kostel či hřbitov (z důvodu karantény, stáří, nemoci, nebo
mimořádných opatření) získají odpustky za těchto podmínek:
- v duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov
- zříci se jakéhokoli hříchu
- vzbudit úmysl přijmout eucharis&i, vykonat zpověď a pomodlit se za Sv. Otce jak to bude možné
- pomodlit se za zemřelé (breviář, růženec, korunku, četbou Písma) před obrazem Ježíše nebo
Marie; nebo vykonat skutek milosrdentsví spojený s obětováním svých těžkos' Bohu
Na farních webových stránkách si můžete přečíst celý Dekret Apoštolské penitenciárie
k letošním „dušičkám“. Hezky o tom také informuje web: liturgie.cz
a

STAŇ SE DOBROVOLNÍKEM / NEBOJTE SI ŘÍCT O POMOC
K obojímu se můžete přihlásit na farním mailu: nebofavalasskeklobouky@ado.cz
na telefonním čísle: 731 758 611 (jáhen Michal Staufčík)
a

Nebojte se nám zavolat (k rozhovoru, povzbuzení, k zařízení pomoci)
o. Pavel – 732 148 546, o. Vojtěch – 725 365 028, o. Jan – 731 965 271, br. Michal – 731 758 611
a

FARNÍ KOSTEL V KLOBOUKÁCH
Otevřeno od 8:30h (v neděli po skončení přenosu mše sv.) k soukromé modlitbě a adoraci -
v 17h požehnání.
a

Mše sv. slouženy neveřejně na úmysly, které jsou zapsány.
a

Individuální duchovní péče – farní kostel:
Podávání sv. přijímání a možnost ke svátos&smíření (v 8:30 nebo po požehnání – kromě úterý
a neděle a ).kvůli přenosu mše sv. nebude možnost také 2. 11. a 6.11. večer
a

Neděle: podávání sv. přijímání individuálně od 10h do 11h (1. listopadu mimořádně, když
půjdete na hřbitov od 13:30h do 15:30h).
a

Individuální duchovní péče v obcích:(sv. smíření a sv. přijímání)
Pondělí 2. listopadu:od 8h v Poteči, od 15h ve Študlově, Lačnově a Tichově
a

PŘENOSY MŠÍ SV. Z FARNÍHO KOSTELA (Podrobnos&na farním webu.)
NEDĚLE – 8:30h
Pondělí 2. 11. – 17:30h, Pátek 6. 11. (1. pátek) – 17:30h + litanie a svátostné požehnání

NEPLATÍ PRO NĚJ ZÁKAZ VYCHÁZENÍ NEBO PŘICHÁZENÍ
V Bibli čteme že „Ježíš přišel zavřenými dveřmi“ – tam, kde seděli vystrašení učedníci.
Ježíš k nim přišel a řekl jim: „Pokoj vám!“
a

Pane Ježíši, zveme tě, abys přišel ke každému z nás, navzdory našim zavřeným
a zarýglovaným dveřím. Věříme, že ty dokážeš vstoupit i skrze zavřené dveře!
Pro tebe nejsou zavřené dveře překážkou.
a

Ty přicházíš, prolamuješ naší uzavřenost a přitom přinášíš pokoj. Prosíme tě, Pane Ježíši,
vejdi do všech těch situací, které nás uzavírají. Vstup do všech těch situací, jež nám
nahánějí strach. Vstup do všech záležitos', které nám berou chuť k životu, chuť ke
změně.
a

Ježíš přišel tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny.
Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ (Jan 20,19-21)


