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Job se chopil slova a řekl: „Kéž by byla napsána má slova, kéž by byla
vtesána do mědi, železným rydlem do kamene. Vím však, že můj Obhájce
žije a jako poslední povstane na zemi, u sebe mě postaví po mém probuzení a
ve svém těle uzřím Boha.“ Job 19, 1. 23-27

Zklamávají nás politici, hospodářská situace, naši blízcí...
Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. (Žl 33 (32), 20 )
Někdy má člověk dojem, že nemá co vyhlížet, že nemá na co s důvěrou
čekat. Zklamávají ho politici, hospodářská i ekologická situace, někdo z jeho
blízkých a mnohdy také on sám sebe. Vyhlížení šťastných zítřků přenechává spíš
naivkům.
Platí proto tedy staré latinské „carpe diem“ – užij dne? Nic nevyhlížej, na
nic neber ohled a vezmi si a užij to, co je právě dnes?
Toto by byl ale příliš krátkozraký pohled. Slova žalmu mluví o vyhlížení
Hospodina.
Vyhlížet Boha ovšem neznamená vyhlížet ho jako nějakého pomocníčka,
který má vždy hned dle mého přání nastoupit. Chce-li ho člověk vyhlížet, potom
se má dívat do hloubky svého života i do hloubky toho, co vnímá ve světě, do
hloubky své víry a do dálky, která se prostírá od dneška až do konce světa.
Hospodin je přitom někdy jako v mlze, ba skoro jako by nebyl. Ale na
rozdíl od všech možných lidí, kteří slibují radost a úspěch teď a hned, o věrnosti
Boha svědčí všichni svědkové z Bible a mnozí lidé, kteří žili dávno i nedávno před
námi.
Naše duše - naše nitro naše víra má naději, že se
nedá ošidit ani „proroky
zkázy“ ani „proroky úspěchů“.
Můžeme vyhlížet toho,
který nám nikdy neublíží a
který čeká na konci všech
lidských cest.
AlešOpatrný, vira.cz

Mít naději i v pochmurné situaci

Umět děkovat Bohu ve všech situacích znamená umění nalézat naději i v
pochmurné skutečnosti.
Vděčností totiž vyjadřujeme přesvědčení, že život vzkříšeného Krista a naše
budoucnost už dnes prosvítá i skrze zlo, trápení a smrt.
Umíme-li totiž projevit vděčnost i v lidsky beznadějné situaci, znamená to, že se
přibližujeme k tušení pravé skutečnosti, která nekonečně přesahuje naši
pozemskou zkušenost.
Naše vděčnost a naděje ale neznamená rezignaci. Spíše je protiváhou přítomné
situaci. Otvírá nás tomu novému a nadcházejícímu. Vděčností projevujeme svou
víru v to, že uprostřed násilí a strachu přihlížíme zrodu nového života a obnoveného
světa.
podle knihy W. Stinissena I dnes je den Boží – rozjímaní na celý rok,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Možnost svátosti smíření
Borovany
Ledenice přede mši:
Jílovice
Mladošovice

Úterý od 16.40
Čtvrtek od 16.40
Pátek od 16.20
Neděle podle možnosti
Středa od 17.40 a po mši
1. středa v měsíci od 16.15
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv.
1. čtvrtek v měsíci od 16.15
Neděle kdy je mše tak přede mši podle možnosti
a po mši sv.

Odpustky za zemřelé rozšířeny na celý listopad
Také letos bude kvůli pokračující pandemii možné získat plnomocné
odpustky za zemřelé nejen během oktávu Slavnosti Všech svatých, ale po celý
listopad. Dekret v tomto smyslu ve čvrtek oznámila Apoštolská penitenciárie.
Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek zveřejnila dekret o možnosti získat plnomocné
odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad.
Jak vysvětlil kardinál Mauro Piacenza, který dekret podepsal, jedná se o
reakci na četné žádosti, které v této věci do apoštolské penitenciárie přicházejí.
Rozšířením odpustků na celý měsíc se má omezit riziko příliš velkých shromáždění
na hřbitovech a v kostelech.
Tímto dekretem Apoštolská penitenciárie „potvrzuje a prodlužuje na celý
měsíc listopad 2021 všechny duchovní výhody udělené již 22. října 2020“.
Druhý plnomocný odpustek je rovněž ustanoven pro den Památky všech
věrných zemřelých, 2. listopadu. Současný dekret umožňuje věřícím získat tento
odpustek pro zesnulé v kterýkoli listopadový den dle vlastní volby.
Penitenciárie v dekretu poznamenává, že „z obnovené štědrosti církve
budou věřící jistě čerpat zbožné úmysly a duchovní sílu, aby vedli svůj život podle
zákona evangelia, v synovském společenství a oddanosti nejvyššímu pontifikovi,
viditelnému základu a pastýři katolické církve“.
Pravidla pro získání odpustků za zemřelé pro rok 2021:
Plnomocné odpustky je letos možné získat po celý měsíc listopad. Tato

možnost plnomocných odpustků, která obvykle platí pouze od 1. do 8.
listopadu, byla letos opět prodloužena na celý měsíc z důvodu pandemie Covid19. V České republice je tato možnost i týden před 1. listopadem, tj. letos již od
25.10 2020. Celkově lze tedy odpustky spojené s návštěvou hřbitova letos získat
kterýchkoli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle vlastní volby.
Podmínkami jsou: v daný den
* návštěva hřbitova,
* modlitba za zesnulé,
* modlitba na úmysl Svatého Otce,
* vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
* svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
Odpustky spojené s návštěvou kostela, které je běžně možné získat 2.
listopadu, lze letos získat kterýkoli den měsíce listopadu podle vlastní volby.
Podmínkami jsou: v daný den
* návštěva kostela nebo kaple,
* modlitba Otčenáš,
* modlitba Věřím,
* modlitba na úmysl Svatého Otce,
* vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu,
* svaté přijímání;
a v okruhu těchto dní svátost smíření.
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. Touto modlitbou
mohou 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 spojeného s obětováním bolestí a
útrap vlastního života Bohu.

Soutěž bude v neděli 7. 11. 2021

Ledenice

31. ne930 za Františka Benedu, dceru Marii a rodinu
2. út1800 za všechny naše zemřelé
7. ne930 za Annu Tůmovou, jejiho manžela a dceru a
za rodiče z obojí strany
10. st1800 Mše sv.
14. ne930 za Jiřího Uhlíře a jeho rodiče, rodinu Viktorů a přátelé. Za rodinu
Sedláčků, Havelků a Sedláků
00
17. st18
Mše sv.
21. ne930 za Václava a Růženu Hinterhölzů a jejich rodiče
24. st1800 Mše sv.
28. ne930 za Růženu a Karla Mejtovy

Jílovice

31. ne1100
4. čt 1630
7. ne 1100
14. ne1100
21. ne1100
28. ne1100

za Marii Markovou, Petru Šplíchalovou a celé rody
za všechny naše zemřelé
Bohoslužba Slova
Mše sv.
Bohoslužba Slova
Mše sv.

Borovany
31. ne 800
1. út1700
2. út1700
4. čt1800
5. pá1530
5. pá1700
6. so900
7. ne800
9. út1700
11. čt1700
12. pá1530
12. pá1700
14. ne800
16. út1700
18. čt1700
19. pá1530
19. pá1700
21. ne 800
23. út1700
25. čt1700
26. pá1530
26. pá1700
28. ne 800

za žijící i zemřelé z našich farností
za všechny naše zemřelé
za Stanislava Lence, rodiče, sourozence a DVO
za duše na které nikdo nevzpomene
nebude („Pečovatelka“)
za Karla Tomáška, manželku, a rodiče z obojí strany
za Zdeňku Salákovou a manžela Václava
za žijící i zemřelé z našich farností
za Jana Votrubu, manželku, syna Jiřího, vnuka Jiřího
a rod Mejdrechů
za Marii Frelichovou, manžela a příbuzné z obojí strany
nebude („Pečovatelka“)
za misie (VS)
za žijící i zemřelé z našich farností
za rodinu Pemlů a Bochníčků
za Jaroslava Vochozku, manželku, syna a celý rod
nebude („Pečovatelka“)
za Václava Malíka, manželku, syna, vnučku a vnuka
za žijící i zemřelé z našich farností
za Jiřího Tomáška, rodiče, manželku a sourozence
za Jana Tomáška, manželku a syna
nebude („Pečovatelka“)
za zemřelou matku
za žijící i zemřelé z našich farností

Mladošovice
31. ne1100
3. st1630
7. ne1100
14. ne1100
21. ne1100
28. ne1100

Bohoslužba slova
za všechny naše zemřelé
za Hubáčků
Bohoslužba slova
za Jandů
Bohoslužba slova

Pokud někdo chce přispět na konkrétní farnost-kostel v době, kdy přístup
ke kostelu je omezený, tak tady jsou čísla účtů. Prosíme ale nutně přidat
poznámku np.: „Dar na provoz a údržbu kostela Borovanech“, „Dar na
provoz a údržbu kostela Ledenice“ a podobně. Pokud je částka vyšší než 1000,ročně, je možné si to odepsat z daně (nutné potvrzení od farnosti). Pán Bůh
zaplať! Další informace po telefonu.
ČÍSLA ÚČTŮ FARNOSTÍ:
BOROVANY
563617389/ 0800
LEDENICE
4855391359/0800
JÍLOVICE
571007329 / 0800
MLADOŠOVICE
571006369 / 0800

měsíčník farností Borovany, Ledenice,
Jílovice a Mladošovice
duchovní správce:
P. Ondřej Urbisz
Žižkovo náměstí 220, 373 12
Borovany
telefon: 731 402 849
e–mail: urbond@centrum.cz

