FARNÍ LIST POSTNÍ DOBA 2017
Milí farníci,
blíží se postní doba, která začíná
Popeleční středou, letos 1. března.
A jako každý rok zelenou liturgickou
barvu vymění kající barva fialová.
Postní doba ale není jen o barvách,
ty mají jen odrážet, co prožíváme
ve svém srdci. Možná si
vzpomeneme na minulou postní
dobu, jak jsme ji strávili, jak jsme si
dávali předsevzetí, abychom se za pomocí sebezáporu a modlitby více
obrátili k našemu Pánu. Někdo z nás oněch postních dob prožil již více,
pro někoho je to první čtyřicetidenní období. Asi máme i zkušenosti
s předsevzetími, které se po více dnech zapomínají, a proto je jistě dobré
si zvolit menší „nálož“, ale bezpečně ji donést až do cíle, než ji ztratit po
cestě. K letošní postní době můžeme hledat i v listu papeže Františka pro
postní dobu některé inspirace, jak ji prožít. Svatý otec zaměřuje svou
pozornost na pár veršů z Lukášova evangelia, na dobře známý příběh o
boháčovi a Lazarovi ze 16. kapitoly. V krátkosti si jej připomeňme. Na
jedné straně stojí boháč, oblečen v šarlatu, ve tkanině ceněné více než
zlato a stříbro, který pořádá každý den skvělé hostiny. Na druhé straně
chudák, jménem Lazar (Bůh pomáhá), který byl pro boháče naprosto
neviditelný. Pro nás je ale skrze svatá Písma viditelný – známe ho. „Je to
bytost, která je chtěná, milovaná a na niž Bůh pamatuje, i když ve své
konkrétní situaci je jako lidský odpadek….Boháč i chudák umírají a hlavní
část podobenství se odehrává na onom světě.“ Lazar je v náruči

Abrahámově a boháč, v pekle, touží alespoň smočit své rty, a tak se
dovolává na Boží zaslíbení dané praotci Abrahámovi a oslovuje ho,
ačkoliv celý život na nějaké Boží zaslíbení a přikázání nedbal a žil si, jak se
mu zlíbilo. V jeho životě „neměl Bůh žádné místo“. Svatý otec nás
upozorňuje na chování boháče, kterého se máme vyvarovat, zvláště
těchto rysů: život bez Boha, zahleděnost do sebe, sobectví, láska
k penězům, záliba v marnosti a v pýše a bezohlednost. Na druhé straně
vyzdvihuje Lazara, sice materiálně žalostně chudého, ale vnitřně
bohatého, protože žil v přátelství s Bohem a dle Božích přikázání. Právě
Boží slovo je pro nás dar, který nás uvádí na správnou cestu, je to živé
slovo, které se dotýká našeho srdce a rozpohybovává ho. Kéž nám tyto
impulsy pomohou změnit naše třeba špatné směřování, ale naopak nás
přivedou více k Bohu a více k druhému člověku, k našemu bratru a k naší
sestře.

Z celého srdce Vám přeji a vyprošuji milostiplnou postní dobu
Váš P.Lukáš

Popeleční středa, Velký pátek
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivosti od
masa a újmy v jídle. Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle
od 18 do 60 let.

Adorace

Každý 1. čtvrtek v měsíci je možnost se od 16:30 do
16:50 ztišit a poklonit se našemu Pánu v kostele sv.
Havla v Rožďalovicích.

Svátost smíření
Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší svatou
(adorací, či křížovou cestou), po mši svaté či po vzájemné domluvě.

Křížová cesta
Během postní doby naše pozornost směřuje ke Kristově poslušné lásce,
která nám přinesla vykoupení. Snažíme se poslechnout jeho slova: Vezmi
svůj kříž a následuj mě. Chceme se i my vydat na křížovou cestu, ale ne
sami, ale spolu s ním. Proto ve čtvrtky, kdy se nebude konat adorace,
bude pobožnost křížové cesty – také od 16:30. Poté bude následovat
mše svatá.

Popelec
Popelec bude udělován na Popeleční středu v Hrubém Jeseníku, a těm,
kteří se nemohou dostavit, bude udělen během bohoslužeb na první
neděli postní.

Bohoslužby
Platí pravidelný pořad bohoslužeb. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu,
pro dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod
velikonoční pak bude během postní doby včas zveřejněn.

Mše svaté v kostele Nanebevzetí Panny Marie na
Loučeni
Mše svaté se konají pravidelně v pátek a v sobotu v 16 hodin. Ačkoliv je
kostel ve vlastnictví ŘKF Loučeň, vše ostatní spolu se zámkem má jiného
majitele. A tak se občas stává, že je těžké se dostat dovnitř areálu zámku
na mši svatou. Dne 25.2.2017 bych si měl vyzvednout klíč od brány
areálu zámku, ale není možné nechávat trvale otevřeno. Proto v případě,
že bude areál uzavřen, přijdu k plotu 10 minut před začátkem mše svaté,
abych Vám mohl otevřít. V případě, že je areál otevřený je třeba nahlásit
na infocentru či v pokladně, že jdete na mši svatou, pak Vás vpustí bez
placení.

Internetové stránky farnosti
Vytvářejí se nové internetové stránky našeho obvodu. Můžete je nalézt
na adrese:

www.farnostmcely.cz

Stránky budou podle mých časových možností doplňovány.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

