OBĚTINKA, NAŠE VZPOMÍNKA
Je jistě správné vzpomínat na naše příbuzné a přátele, kterým
jsme za mnohé vděční a kteří opustili tento svět nedávno nebo už
před mnoha léty. To děláme my křesťané odedávna, také jiné kultury
a řada jiných náboženství takovou péči o své předky nějakým způsobem
uskutečňují. Jako křesťané jsme ale svou živou vírou provázení
k širšímu pohledu na život i smrt. Všichni lidé jsou Božími tvory, pro
všechny je připraveno úžasné Kristem získané vykoupení.
Jako lidé narození na této zemi patříme všichni k sobě a Boží touhou je,
abychom byli všichni spásou zachráněni a mohli se u něho shromáždit.
Má tedy smysl se za všechny modlit. To také církev dělá, ne jen
o Dušičkách, ale prakticky při každé liturgii. Ale co my osobně teď,
ve dnech, kdy navštěvujeme hřbitovy, zdobíme hroby a modlíme se
za zesnulé? Jak daleko jde náš zájem o naše bližní? Jen po hranice naší
rodiny? Nebo ještě dál? Vzpomeneme si v modlitbě třeba na svou paní
učitelku nebo pana učitele v první třídě, kteří nás uváděli do školního
života a učili nás číst a psát? Nebo na své první lásky, o jejichž životě už
třeba nic nevíme? A na protivnou sousedku, která nám neudělala nikdy
nic dobrého? Na osamělé staré lidi, kteří se ke smrti blíží a kteří nemají
nikoho, kdo se za ně bude modlit? Na lidi, na které vzpomínáme neradi?
Kristova smrt za všechny lidi je obrovskou výzvou. Boží láska, která
nechce, aby byl někdo ztracený, je velikou jistotou. Jedno i druhé nám
nesmí dovolit, abychom se ve svých vzpomínkách a modlitbách zaměřili
jen na své nejbližší. Víra nás osvobozuje k univerzální lásce k lidem
a tato láska nám ukládá starat se o prospěch všech, ne jen těch
nejbližších. V těchto dnech máme příležitost.
Nepotřebujeme k tomu velké jmění, jaké by bylo třeba ke zmírnění
hladu ve světě. Ani znalost mnoha jazyků, abychom se domluvili se
všemi národy. Stačí k tomu víra, láska a trochu času a sil, které modlitbě
věnujeme.

Dovoluji si vás osobně pozvat na vzpomínkovou – dušičkovou bohoslužbu,
která je zvláštním poděkováním za všechny naše zemřelé.

V LETOŠNÍM ROCE JE MALÁ ZMĚNA S OBĚTINKAMI!!!

V předcházejících letech jsme vám vždy napsali jména vašich blízkých, jak jsme
nejlépe věděli. Docházelo k různým chybám. Rádi bychom se jich letos vyvarovali…

NA PŘILOŽENOU KARTIČKU SI, PROSÍM, SAMI NAPIŠTE
JMÉNA A PŘÍJMENÍ SVÝCH BLÍZKÝCH, JAK SAMI CHCETE,
ABY VZPOMÍNKA ZAZNĚLA. PROSÍM, VEZMĚTE KARTIČKU
S SEBOU NA BOHOSLUŽBY A ODEVZEDEJTE JI NEJMÉNĚ PĚT
MINUT PŘED BOHOSLUŽBAMI, ABY MOHLA VZPOMÍNKA
BÝT PŘESNĚ PODLE VAŠICH PŘÁNÍ.
NEZAPOMEŇTE, PROSÍM, VZÍT KARTIČKU S SEBOU!!!
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

KDY A KDE SE VZPOMÍNKOVÉ, DUŠIČKOVÉ
BOHOSLUŽBY KONAJÍ:
BLANSKO – Dřevěný kostel V ÚTERÝ 2. 11. v 17:30 hodin
RUDICE – kaple sv. Barbory V SOBOTU 30. 10. ve 14:00 hodin
BRŤOV – kaple Marie matky Páně V PONDĚLÍ 1. 11. v 19:00 hodin
LYSICE – v obřadní síni na obecním úřadu VE ČTVRTEK 28. 10. v 17:30 hodin
BOSKOVICE – Evangelický kostel V NEDĚLI 31. 10. v 7:45 hodin
ČERNÁ HORA – kaple sv. Rodiny V NEDĚLI 24. 10. ve 14:00 hodin
VÍTĚJEVES – obřadní síň na obecním úřadu VE ČTVRTEK 28. 10. v 16:00 hodin
KŘTINY – kaple na hřbitově V PONDĚLÍ 1. 11. v 15:30 hodin
RUPRECHTOV – obřadní síň na obecním úřadu V SOBOTU 6. 11. v 16:00 h.
RAČICE – Sbor Páně V NEDĚLI 31. 10. v 17:00 hodin
JEŽKOVICE – kaple u hřbitova V NEDĚLI 31. 10. v 15:45 hodin
VYŠKOV – Sbor Dr. K. Farského V NEDĚLI 31. 10. v 14:15 hodin
ROUSÍNOV – Sbor Cyrila a Metoděje V NEDĚLI 31. 10. v 17:00 hodin

VYBERTE SI VZPOMÍNKU PODLE MÍSTA BYDLIŠTĚ,
NEBO ČASOVÝCH MOŽNOSTÍ!
P.S. Mnohokrát předem děkujeme, za vaše finanční dary a příspěvky, za letošní
vzpomínky na zemřelé. Děkujeme za každý dar lásky a štědrost k dílu našeho
společenství.

