AKTUÁLNÍ INFORMACE
Získání plnomocných odpustků pro duše v očistci
V týdnu od 1. do 8. listopadu se církev zvláště modlí za zemřelé. V tomto období lze
získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za splnění následujících podmínek:
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(1)

daný den přijmout eucharistii;

(2)

navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé;

(3)

a pomodlit se na úmysl Svatého otce;

(4)

v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.

Česká církev má papežem udělenou výjimku, díky které je možné získat plnomocné
odpustky za výše uvedených podmínek již od 25. října.
Z důvodu pandemie Covid-19 je letos možnost získat plnomocné odpustky pro
zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání
budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla
vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.
Podmínkou je návštěva kostela nebo
kapličky a modlitby Otčenáš a Věřím
v Boha a dalších obvyklých podmínek
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba
na úmysl Svatého otce a vyloučení
veškeré náklonnosti k jakémukoliv
hříchu, a to i všednímu).
Kromě toho senioři, nemocní a
všichni, kteří z vážných důvodů
nemohou opustit své bydliště kvůli
omezením spojenými s pandemií,
mohou získat odpustky na dálku.
Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka
k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí,
četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku
milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života.
Hřivna – informační čtrnáctideník vydává ŘK farnost Semily pro vnitřní potřebu. Uzávěrka tohoto čísla: 23. října 2020. Uzávěrka následujícího čísla: 5. listopadu 2020. Redakce a grafická úprava: M. Kraus. Imprimatur: R. D. J. Gajdošík. Jednotlivé příspěvky (ve formátu
doc, docx, odt) zasílejte na adresu hrivna@post.cz, a to nejpozději do dne uzávěrky dalšího čísla.
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Bohoslužby v Semilech se konají v děkanském kostele sv. Petra a Pavla (KO), v kapli
sv. Zdislavy na faře (KA), ve filiálním kostele Umučení sv. Jana Křtitele na Koštofranku
(KK), v domově důchodců (DD), v kapli sv. Antonína v Chuchelně (CH).

Pořad bohoslužeb ve farnosti ve dnech 26. 10. – 8. 11. 2020
S ohledem na vládní mimořádná protiepidemická opatření se v tomto období nebudou

konat žádné veřejné bohoslužby. Všechny mše sv. budou odslouženy bez účasti lidu na
úmysly, které byly žádány.
Po osobní domluvě s panem děkanem je možné požádat o udílení individuálních svátostí
či eucharistie pro potřeby domácích bohoslužeb.
Modleme se za naši zemi a naši farnost a za všechny, kteří jakkoliv pomáhají v této těžké
době ostatním. Buďme prosím vzájemně ohleduplní.
26. 10. Po –

–

–

27. 10. Út

–

–

–

28. 10. St

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

29. 10. Čt

–

–

–

30. 10. Pá –

–

–

31. 10. So

–

–

–

1. 11. Ne Slavnost VŠECH SVATÝCH

2. 11. Po VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ
3. 11. Út

–

4. 11. St

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

5. 11. Čt

–

–

–

6. 11. Pá –

–

–

7. 11. So

–

–

–

–

–

8. 11. Ne 32. neděle v mezidobí

MODLITBA V DOBĚ PANDEMIE

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna jako lékaře
duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
dej sílu a odměnu našim lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.

POKUŠENÍ
Žil jeden poustevník, který byl tak dokonalý,
že už byl jednou nohou v ráji. K životu nepotřeboval téměř nic. Přebýval v jeskyni vyhloubené v úbočí skalnatého kopce, na kterém si
na nedělní oběd sbíral divoké plody, bobule a
sem tam nějaký kořínek.

V rukou se mu okamžitě objevil džbán
chladného a perlivého vína. Jednou si z něj
upil. Nadechl se a dal si ještě.

„Jak bych ho jenom mohl pokoušet?“ lámal
si hlavu ďábel.

Přihlouple se rozesmál. Pak se znovu napil.
Sotva se držel na nohou.

Sledoval ho, očichával jeho stopy, zkoumal
ho od hlavy k patě, aby našel sebemenší slabé
místo. Nic. Vztekle dupal, zuřil a klel. Až se
rozhodl, že na něj zaútočí přímo.

Po pěšince stoupala nahoru dívka.
„Dobry den, svatý muži,“ pozdravila.
„Přinesla jsem ti pár jablek a trochu chleba.“
Poustevník se s divokými výkřiky a zakalenýma očima vrhl na dívku. Popadl ji za vlasy a
povalil ji na zem. Ubohá dívka ze všech sil
křičela. Uslyšel ji její otec, který pracoval na
poli, a přiběhl k jeskyni. Poustevník vzal velký
kámen a vší silou jím otce praštil.

Přišel k poustevníkovi, právě když si máčel
kus tvrdého chleba v prameni vody, aby mu
změkl.
„Buď zdráv,“ pozdravil ďábel. „Víš, kdo
jsem?“
„Ďábel,“ odpověděl klidně poustevník.

Když se poustevník vzpamatoval, uviděl, že
mu u nohou leží muž v tratolišti krve.

„Bůh mi dovolil, abych tě pokoušel. Chtěl
bych, abys spáchal těžký hřích.“
„Jen povídej,“
„Poslouchám.“

odpověděl

„Myslím, že je po něm,“ řekl se zadostiučiněním ďábel. Utrhl květ a strčil si ho do úst.

poustevník.

Poustevník se s hrůzou vrhl na kolena:
„Panebože, co jsem to udělal?“

„Zabij někoho.“

Ďábel odpověděl: „Měl jsi na vybranou tři
zla a ty sis vybral to nejmenší. Díky tomu teď
strávíš dlouhé dny v mé společnosti.“

„Ne. O tom se nebudeme bavit.“
„Tak přepadni nějakou ženu.“
„To je bestiální a nechutné. To nikdy neudělám. Jdi si po svých, ďáble. Nemáš fantazii.“

Pohvizdoval si a s rukama v kapsách se vydal pryč. Po několika krocích se zastavil, otočil
se, a jako by volal na starého známého, řekl:
„No tak, poustevníku, jen pojď.“

„Tak si aspoň lokni vína. To ani není hřích.
Udělej mi to pro radost.“
Poustevník si povzdechl. „Tak dobře. Na
jednom doušku není nic špatného.“

Neexistuje větší a menší zlo.

KŘESŤANSKÝ HUMOR

Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje,
přimlouvej se za nás!

„Hm,“ zamručel si. „Je dobré.“ Dal si ještě
jeden dlouhý doušek a řekl: „Je silné... je ďábelské!“

„No co byste chtěli?“ brání se rybář. „Tady
jste u jezera, přes které náš Pán Ježíš Kristus
přešel pěšky!“

Dva židé dojdou ke Genezaretskému jezeru
a chtějí se dostat na druhou stranu. Na břehu
potkají křesťanského rybáře, který je ochotný
je na loďce převézt. Chce za to ale padesát
piastrů… Židé se rozčilují:

A jeden z Židů se usměje: „No, není divu...!
Při těch cenách!“

„Zbláznil jste? Taková drahota!“
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