Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 42 (64)

Týdeník

31. října 2021

Pořad bohoslužeb
(od 31. října do 7. listopadu 2021)
Neděle 31. 10.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
14:30 hřbitov Bílovec

31. neděle v mezidobí
- za Hedviku Longinovou, manžela,
živou a † rodinu
- za rodiče Annu a Rudolfa Tížkovy, dceru
a zetě
- na poděkování za 65 let života s prosbou
o Boží požehnání do dalších let
- pobožnost na hřbitově

Pondělí 1. 11.
18:00 Bílovec

Slavnost Všech svatých
- na poděkování za dar zdraví a Boží
požehnání do dalších let

Úterý 2. 11.
18:00 Bílovec

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
- za † Marii a Jana Lindovské a živou rodinu

Středa 3. 11.
18:00 Bílovec

Středa 31. týdne v mezidobí
- na jistý úmysl

Čtvrtek 4. 11.
18:00 Bílovec

Památka sv. Karla Boromejského
- za živou a † rodinu Andreovu a Bajerovu

Pátek 5. 11.
10:00 DPS Bílovec
18:00 Bílovec

Pátek 31. týdne v mezidobí
- mše svatá
- za členy živého růžence

Sobota 6. 11.
15:00 Bravinné
18:00 Bílovec

Sobota 31. týdne v mezidobí
- za zemřelé
- za Jindřicha a Josefa Matulu, Lidku Čevelovou, Miloše Kahanka a syna a rodiče z obou
stran

Neděle 7. 11.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec

32. neděle v mezidobí
- za rodinu Hubáčkovu
- za † Milana Nikla, živou a † rodinu
Niklovu
- bohoslužba slova
- za † Karla Lazeckého, jeho manželku
Libuši a jejich rodiče

10:30 Bílov
10:30 Stará Ves

Farní oznámení
1. Ve sbírce na misie se vybralo:
Bílov – 2 620 Kč
Bílovec – 9 567 Kč
Velké Albrechtice – 2 597 Kč
2. Dnes ve 14:30 jste zváni na hřbitov v Bílovci na tzv. Dušičkovou
pobožnost, při které se budeme modlit za naše zemřelé. Z tohoto
důvodu dnes v podvečer nebude v kapli Za nemocnicí modlitba růžence.
3. V pondělí slavíme slavnost Všech svatých; připomínáme si všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni (prohlášeni
za blahoslavené, nebo svaté), ale také ty, o „jejichž svatosti neví
kromě Boha nikdo“.
4. Vzpomínka na všechny věrné zesnulé či lidově Dušičky připadá na
2. listopadu a je v římskokatolické církvi dnem liturgického roku,
kdy se církev modlí za zemřelé.

5. Ve středu po mši svaté budou mít na faře zkoušku zpěvu ženy
a v pátek muži.
6. Tento čtvrtek po mši svaté na faře probíhá náboženství pro dospělé.
7. V pátek po mši svaté bude adorace k Srdci Ježíšovu.
8. V sobotu zveme do kostela v 10 hodin na setkání mladší ministranty.
9. Na mši svatou za zemřelé zveme v sobotu v 15 hodin do kostela
v Bravinném. Po mši svaté bude následovat dušičková pobožnost
na místním hřbitově.
10. V neděli 7. listopadu zveme na mši svatou do kostela sv. Mikuláše
v Bílovci, která bude sloužena o. Josefem Jankem a o. Ivanem Fišarem u příležitosti jejich životních jubileí. Pokud budete chtít přispět
na dárek pro oslavence, můžete se ještě obrátit na manžele Lazecké
a p. Marii Kaletovou.
11. Pamatujme, že do 8. listopadu můžeme získávat odpustky pro zemřelé. Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v
očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii,
(2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) pomodlit
se na úmysl Svatého otce, (4) v okruhu těchto dní vykonat svatou
zpověď.
12. V kostelích jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2022. Cena
69 Kč.

Památka všech věrných zemřelých
Spolupracovníci v díle milosrdenství

Den smutku, den tiché radosti. Takto můžeme
charakterizovat památku věrných zemřelých.
Smutek, protože si připomínáme odchod našich
blízkých. Tichá radost, protože tento odchod
není definitivní: Kristus má totiž dost moci nás
znovu shromáždit… V tomto dni jsou tedy protknuty naděje a bolest.
Není třeba dlouho rozebírat důvody našeho
smutku - ty jsou samozřejmé. Méně samozřejmé jsou však důvody naší "plaché" radosti. Je

možné totiž namítnout: Nezlehčujeme touto radostí vážnost smrti? Nezavíráme oči před skutečností, že ti naši blízcí už tu nejsou? Na tyto námitky
odpovídáme, že bereme vážně jak realitu smrti, tak i realitu… že smrt
podlehla smrti! V Kristu je i smrt našich blízkých přemožena. Jistě, toto
zatím nevidíme - máme jen oči víry. A právě tato víra nám dává vidět to,
co není lidským očím zatím viditelné. Pokud Kristus vstal z mrtvých, tak
vstal právě proto, aby ti, kteří zemřeli v jeho společenství, povstali ze smrti k životu.
Avšak tato cesta ze smrti k životu je někdy delší. A proto se modlíme ke
Vzkříšenému Kristu, aby naše zemřelé sestry a bratry dovedl k sobě. Naše
modlitba je tak pro ně jakýmsi občerstvením a osvěžením na náročné cestě. Těmto svým drahým můžeme podat pomocnou ruku! A to je právě to
úžasné - nemusíme zůstat u bolesti, ale s radostí můžeme vykonat pro ně
něco prospěšného.
Tuto modlitbu však nemáme chápat tak, že bychom chtěli naklonit přísného Boha, aby už "konečně" prokázal milosrdenství. Jak bychom si vůbec
mohli představit, že bychom byli "dobrotivější" než ten, který je dobro
samo? Naše dobrotivost (projevená v modlitbě) je spíš podílem na Boží
dobrotě. Ba dokonce - Bůh je tak dobrý a chce nás natolik poctít, že nás
činí svými spolupracovníky v díle milosrdenství. On by to mohl vykonat
bez nás… ale on chce s námi, aby nám udělal větší radost, že smíme pomáhat těm, které máme doposud rádi. A proč tedy neusilovat o to, aby
rostla radost naše - a těch zesnulých, za které se modlíme?
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