Pořad bohoslužeb
Letos pravděpodobně poprvé nebudeme moci uskutečnit společnou
pobožnost na našich hřbitovech. Ale i tak můžeme volat za těmi, kteří nás
předešli, aby i jednou za námi mohlo znít: „Světlo věčné ať jim svítí!“. Po
celý letošní listopad senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů
nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií,
mohou získat milosti pro duše zemřelých.
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.
Modlitba je jedinou silou, která dosahuje za hranice života a smrti.
Modlitba je posilou pro společenství jak žijících, tak i zemřelých. Dotkněme
se tedy právě modlitbou a přáním Božího pokoje všech těch, kterým
vděčíme za milost života, neboť všechno, čeho se dotkne láska, je
zachráněno od smrti věčné.
Modleme se také posvátný růženec na úmysl ukončení pandemie nemoci
COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným
prostředkem, který je vždy k dispozici. Sjednotit se můžeme při modlitbě
na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami či společně v rodinách.
Počínaje nedělí 11.10. budou opět probíhat přímé přenosy nedělních
bohoslužeb z kostele sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou a to
vždy v 10h. Odkaz na přenos najdete na https://www.mseonline.cz/ a na
Televize Bílovice. Po mši svaté v Bílovicích se bude podávat svaté
přijímání v kostele jednotlivcům do 12 hod.
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