ROŠŤÁK
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí
Říjen 2020
Co jsou odpustky? Jak je možné je získat?
„Praxe odpustků v sobě zahrnuje jak nauku o nekonečných zásluhách Krista, které
Církev jako služebnice vykoupení rozděluje a aplikuje, tak také společenství
svatých, a říká nám, že jsme sjednoceni vzájemně v Kristu a že nadpřirozený život
každého může být prospěšný druhým.“
Benedikt XVI., Verbum Domini, č. 87.
Z Katechismu katolické církve, dále KKC, články 1471–1479:
Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž
vina byla zahlazena; je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za
určitých podmínek za pomoci církve, které jako služebnici vykoupení přísluší
rozdělovat a používat poklad zadostiučinění Krista a svatých. Každý věřící může
získat odpustky buď sám pro sebe, nebo pro zemřelé na způsob přímluvy.
Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích
má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí
neschopnými dosáhnout věčného života; být zbaven věčného života se nazývá
„věčný trest“ za hřích. Na druhé straně každý hřích, i všední, vyvolává zhoubné
lpění na tvorech, které musí být očištěno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu,
jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá „časný trest“
za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh
postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty
hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, může dosáhnout naprostého očištění
hříšníka, takže už nezůstává žádný trest.
Odpustky v „dušičkovém týdnu“
Při návštěvě kostela
1. listopadu (odpoledne) a 2. listopadu (celý den) - modlitba Páně, Vyznání víry,
tři obvyklé podmínky
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Při návštěvě hřbitova
denně 1. až 8. listopadu - modlitba za zemřelé, tři obvyklé podmínky
Jaké jsou tři obvyklé podmínky?
1) svátost smíření (věřící ji nemusí přijmout přesně v den, kdy chce získat
odpustek)
2) svaté přijímání
3) modlitba na úmysl Svatého otce
4) vykonání skutku, s kterým je spojen odpustek (+ úmysl jej získat)
5) nemít zalíbení ani v lehkém hříchu
Prostřednictvím Církve lze získávat plnomocné (i částečné) odpustky. Plnomocný
odpustek můžeme získat jen jednou denně. Výjimku může tvořit případ, když je
člověk v nebezpečí smrti.
Plnomocný odpustek
společná modlitba růžence, modlitba křížové cesty, půlhodinová adorace před
Nejsvětější svátostí, půlhodinové rozjímání a četba Písma svatého, účast na
alespoň třídenních exerciciích, přijetí požehnání Urbi et Orbi, obnova křestního
slibu (během velikonoční vigilie, nebo při výročí křtu)
Částečný odpustek
modlitba Magnificat, recitace Apoštolského vyznání víry, pozorná přítomnost při
kázání, modlitba Anděl Páně, Anděle Boží, duchovní přijímání, návštěva hřbitova
a modlitba za zesnulé, modlitba litanií, schválená modlitba za kněžská nebo
řeholní povolání, modlitba za papeže, znamení kříže…
P. Josef

Říjen v liturgii
Měsíc říjen je v církvi zasvěcen modlitbě růžence. V říjnu slaví také farnosti, u
nichž není známo datum posvěcení kostela, Slavnost výročí posvěcení kostela.
Prožíváme liturgické mezidobí. V neděli 18.10. pamatujeme zvlášť na misie.
Mysleme také na své povolání být Ježíšovými svědky před našimi nevěřícími
sousedy, přáteli, spolužáky, spolupracovníky…
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1.10. Sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panna a učitelka církve
2.10. Sv. Andělé Strážní
„Od svého počátku až k hodině smrti je lidský život obklopen ochranou andělů a
jejich přímluvami. Každý věřící má u sebe anděla jako ochránce a pastýře, aby ho
vedl k životu. Křesťanský život má již zde na zemi podíl na blaženém společenství
andělů a lidí sjednocených v Bohu.“ (Katechismus katolické církve).
4.10. Sv. František z Assisi, řeholník
5.10. Sv. Faustyna Kowalská, řeholnice
„Modlitba, která je mi nejmilejší, je modlitba za obrácení hříšných duší, věz, má
dcero, že tato modlitba je vždy vyslyšena...“ (Deníček, sestra Faustyna)
7.10. Panna Maria Růžencová
Na internetových stránkách fatym.com můžeme nalézt přehled možností, jak se
modlit modlitbu růžence ve společenství druhých, pokud nemáme možnost modlit
se například v kostele, nebo doma v rodině, apod. Je možnost připojit se také
k modlitbě na Radiu Proglas, buď s různými skupinami, nebo živě, kdy je možné
do radia i zatelefonovat. Modlitba růžence ve společenství je také obdařena
odpustky.
12.10. Sv. Radim, biskup
15.10. Sv. Terezie od Ježíše, řeholnice, učitelka církve
16.10. Sv. Hedvika, řeholnice
17.10. Sv. Ignác Antiochijský, biskup a mučedník
18.10. Sv. Lukáš, evangelista
22.10. Sv. Jan Pavel II., papež
23.10. Sv. Jan Kapistránský, kněz
28.10. Sv. Šimon a Juda, apoštolové
Připravil Jaroslav Branžovský
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Poutní zájezd
19.9.2020 proběhl poutní
zájezd
Farnosti
Přerov
a Kojetín do Číhoště a Želivu.
Moc jsme si užili krásného
společenství na mši sv.
v Číhošti
a
povídání
o P. Toufarovi. Součástí byla
prohlídka
expozice
na
číhošťské faře vypovídající
o jeho životě.
Zde nás mile překvapilo občerstvení od Pavlínky Zdražilové, rodačky ze Světlé,
která je častým účastníkem Večeřadla v Křenovicích.
V Klášteře Želiv jsme opět mohli prožít internační období kněží v padesátých
letech a pokochat se unikátním a jedinečným dílem Santiniho, absolvovat
prohlídku Klášterního pivovaru, a občerstvit se před zpáteční cestou.
Nedílnou součástí poutního zájezdu byl otec Pavel Ryšavý, který nás doprovázel.
Jeho přítomnost nás velmi povzbudila a tímto mu moc děkujeme.
Te Deum na závěr zaznělo z plných plic všech účastníků, a já se již teď velmi těším
na další poutní setkání.
Za Děkanátní centrum pro rodinu Jarka Rusňáková.

Přednáška „Manželství za dveřmi ložnice“
„Manželství za dveřmi ložnice“ je přednáška manželů Slámkových z Holešova.
Pojednává o intimním životě manželů z pohledu katolické církve.
Jitka a Petr Slámkovi jsou členy „Liga pár páru ČR, z.s.“ a této činnosti se věnují
již několik let.
Přednáška proběhne 25.10.2020 od 16.00 hod v Přerově na Sonusu a je určena
veřejnosti, snoubencům i mladým lidem od 15 let.
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Misijní koláč
Po delší odmlce způsobené
vládními nařízeními se naši
malí misionáři opět sejdou,
aby pro vás připravili milé
dárečky na Misijní koláč.
Tentokráte pro vás vyrobí
svíčky ze včelího vosku, který
odlijí
do
skleniček
a vlastnoručně nazdobí.
S pomocí maminek doma
napečou již tradiční perníčky, koláčky, dorty, čokoládová lízátka i cookies, která
vám nabídnou na Misijním koláči. Ten se letos uskuteční na Misijní neděli 18.
října po mši svaté pro děti.
Srdečně vás všechny zveme a prosíme, přijďte podpořit snahu našich dětí a přispět
tak prostřednictvím Papežského misijního díla dětí na pomoc dětem v misiích.
Více informací o činnosti Misijního klubka najdete na našich stránkách
klubkoprerov.webnode.cz.
Věra Navrátilová

Společná modlitba svatého růžence v měsíci říjnu bývá v Přerově
v pondělí, úterý a čtvrtek vždy v 18:00 v kostele sv. Michala na Šířavě.

V Předmostí vždy půl hodiny před začátkem mše sv.,
neděle v 8:15, pondělí v 17:30.
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Modlitby mládeže
se uskuteční v pátek 9. října 2020 v 19:30 v kostele sv. Vavřince v Přerově.
Všichni jsou srdečně zváni. Schůzka animátorů se uskuteční v neděli 11. října
v 15:00 na faře v Přerově.

KALENDÁŘ
Pondělí 28.9.2020

18:00

Přerov, Šířava

Modlitba růžence

Úterý 29.9.2020

16:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání křesťanských žen

12:00-19:00

Přerov, Šířava

Adorační den v kostele sv. Michaela

16:00

Přerov, centrum Sonus

SPOLČO pro 1. stupeň

17:30

Přerov, centrum Sonus

Přednáška „Život skoro bez odpadu“

18:30

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

17:30

Dluhonice

Mše svatá v kapli v Dluhonicích

19:30

Přerov a Předmostí

Modlitby matek

Pátek 2.10.2020

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Večer chval

Sobota 3.10.2020

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá první soboty

9:00

Přerov, centrum Sonus

Misijní klubko

15:00

Přerov, centrum Sonus

Korálkování

17:00

Přerov, fara

Ministrantská schůzka

Neděle 4.10.2020

12:00

Přerov, centrum Sonus

Farní oběd

Středa 7.10.2020

17:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 8.10.2020

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „B“

Pátek 9.10.2020

19:15

Přerov, fara

Příprava na biřmování

19:30

Přerov, sv. Vavřinec

Modlitby mládeže

8:00

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá s udělováním pomazání

Středa 30.9.2020

Čtvrtek 1.10.2020

Sobota 10.10.2020

nemocných
Neděle 11.10.2020

15:00

Přerov, fara

Setkání animátorů

16:00

Přerov, fara

Příprava na biřmování
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Úterý 13.10.2020

16:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání křesťanských žen

17:30

Přerov, Šířava

Modlitby Fatimského apoštolátu

16:00

Přerov, centrum Sonus

SPOLČO pro 1. stupeň

18:30

Přerov, sv. Vavřinec

Mše svatá pro školní děti

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

19:30

Přerov a Předmostí

Modlitby matek

Pátek 16.10.2020

19:00

Přerov, sv. Vavřinec

Přednáška o svatém Šarbelovi Machlúf

Sobota 17.10.2020

17:00

Přerov, fara

Ministrantská schůzka

17:30

Újezdec

Mše svatá v kapli v Újezdci

Neděle 18.10.2020

10:30

Kozlovice

Hodová mše svatá v kapli v Kozlovicích

Neděle 18.10.2020

15:00

Přerov, Městský dům

Setkání farních rad děkanátu s otcem

Středa 14.10.2020
Čtvrtek 15.10.2020

arcibiskupem
Pondělí 19.10.2020

16:00

Přerov, fara

Setkání seniorů

Pondělí 19.10.2020

20:00

Kaple u sester na faře

Modlitby u sester

Středa 21.10.2020

17:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání nad Božím slovem

Čtvrtek 22.10.2020

15:00

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „C“

17:30

Čekyně

Mše svatá v kapli v Čekyni

Pátek 23.10.2020

19:15

Přerov, fara

Příprava na biřmování

Sobota 24.10.2020

9:00

Předmostí

Brigáda

Sobota 24.10.2020

17:30

Podolí

Mše svatá v kapli v Podolí

Neděle 25.10.2020

16:00

Přerov, fara

Příprava biřmování

Úterý 27.10.2020

16:00

Přerov, centrum Sonus

Setkání křesťanských žen

Čtvrtek 29.10.2020

8:45

Přerov, sv. Vavřinec

Úklid kostela, skupina „A“

19:30

Přerov a Předmostí

Modlitby matek

Sobota 31.10.2020

17:00

Přerov, fara

Ministrantská schůzka

Neděle 1.11.2020

15:30

Přerov, hřbitov

Společná ekumenická modlitba

Pondělí 2.11.2020

Vzpomínka Na všechny věrné

Přerov, sv. Vavřinec: 8:00, Předmostí: 18:00

zemřelé

Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro vnitřní potřebu
farnosti Přerov a Předmostí.
Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na
faře v Přerově.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. října 2020.

ŘKF Přerov
Kratochvílova 6
750 02 Přerov
Tel. 581 217 079
faprerov@ado.cz

Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 5,- Kč na
výrobu časopisu.

www.farnostprerov.cz
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