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Milí čtenáři,
nastává období, které se někomu jeví jako smutné, ale nemusí to tak být. Čas, který strávíme na 
hřbitově, u hrobu našich milých s modlitbou bude pěkný, tak jako vzpomínka na ně a všechny 
zemřelé, neboť to co se jim nepovedlo jsme už odpustili. Ani brzké stmívání či holé stromy nejsou 
důvodem k melancholii. Stromy bez listí se jen chystají ke spánku, aby si odpočinuly, stejně tak 
země, kterou možná přikryje sníh. Vše se schová do tmy hned v odpoledních hodinách a my se 
sejdeme doma, s dětmi, s rodinou, někdo sám třeba s hezkou knihou. Je nejlepší čas k rozjímání 
a přípravě na vánoce, na příchod našeho Spasitele.
Přejeme Vám příjemné prožití zbytku podzimu a adventní doby!

Eucharistická adorace 

je jedním z projevů úcty ke Kristu, přítomnému v 
proměněné (konsekrované) hostii. Adorace čili klanění 
má v katolické církvi východního  i západního ritu velkou 
a dlouhou tradici. V pravoslavné církvi a protestantských 
církvích se adorace nepraktikuje.
 V poslední době se v některých farnostech ustálila praxe 
Eucharistické adorace každý první pátek v měsíci. První 
pátek je totiž v katolické Církvi zasvěcen Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu a mnohde je adorace celodenní .
V Brankovicích se k adoraci scházíme první pátek v 
měsíci v podvečer a rádi bychom pozvali i Vás.
Průběh bývá různý:
s prosbami kněze, ke kterým se můžou připojit i ostatní
tzv. tichá adorace, kdy se každý modlí a prosí potichu 
sám
s hudebním doprovodem s písněmi k Pánu Ježíši, které 
se střídají s prosbami a tichem
Příští adorace, dá-li Pán , bude 5. listopadu             
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Změna je vyhrazena.

ROZPIS SLAVENÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V DUŠIČKOVÉM OBDOBÍ 2021:
Se uskuteční tradičně, pokud to momentální situace dovolí. Sledujte ohlášky i na internetu.
Brankovice: v neděli 24. 10. 14:00 – 14:45
Hvězdlice: přede mší svatou a nebo po ní v neděli v NHv a v úterý SHv.
Chvalkovice: přede mší svatou hv neděli a ve středu.
Nemochovice: přede mší svatou a nebo po ní ve čtvrtek.
Milonice: v neděli 24. 10. 15:00 – 15:45
Bohdalice: v neděli 24. 10. 16:00 – 17:00

BOHOSLUŽBY A POBOŽNOSTI ZA ZEMŘELÉ V LETOŠNÍM ROCE 2021:
Brankovice: ÚT 2. 11. v 17:30 – mše svatá; ČT 4. 11. v 17:30 – jen pobožnost na hřbitově
Nemochovice – ČT 4. 11. v 16:00 – pobožnost na hřbitově a v 16:30 – mše svatá
Chvalkovice – ST 3. 11. v 17:00 – mše svatá; NE 7. 11. v 15:00 – pobožnost na hřbitově
Staré Hvězdlice – PO 1. 11. v 17:00 – mše svatá; NE 7. 11. v 16:00 – pobožnost na hřbitově
                                                                                                                                     
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ PRO DUŠE V OČISTCI:
1. měsíční svátost smíření
2. ten den přijmout svaté přijímání (i mimo mši sv.)
3. pomodlit se na hřbitově za 1 zemřelou osobu nějakou modlitbu
4. pomodlit se na úmysly papeže
5. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

                                                                                                                             připravil o. Miroslav

Bože-náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa na tebe obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,

dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům a věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás v době zla.
O to prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

                                                                                     modlitba biskupů evropských zemí


