FARNÍ LIST VELIKONOCE 2017
Milí farníci,
když jsem přemýšlel, co bych Vám
v tomto čísle našeho farního listu
napsal, obdržel jsem poštou poslední
svazek listu tzv. ACELu, což je oběžník,
který dostávají především zaměstnanci
biskupství. Nacházejí se v něm různé
informace a zpravidla je tam i úvodník
napsaný naším otcem biskupem. Když
jsem ho tedy četl, byl jsem potěšen, že jsem se tak na dálku strefil do
jeho tématu.
Jistě jste všimli, že se během postní doby nezpíval ani nerecitoval
chvalozpěv „Sláva na Výsostech Bohu“ ani před evangeliem jsme
nezpívali ono známé Aleluja. Toto slovo pochází z hebrejštiny a
v překladu znamená „Chvalte Pána“ nebo „Chvalte Hospodina.“ Je to
slovo vyjadřující nesmírnou radost člověka, která se koncentruje v tomto
libozvučném slově.
Zatímco jsme během postní doby tuto radost dlouho postrádali, na
Velikonoční Vigilii se tato stlačená radost vrátí. A nevrátí se jen nějak
pokradmu, plíživě, ale vrátí se pěkně zhurta, tak, že nás pomalu
„převálcuje“. Není ale divu. Vždyť náš Pán a Spasitel skutečně vstal
třetího dne z mrtvých. Kristus přemohl smrt. Pro nás, kteří jsme s ním
spojili své životy je to také vítězství, vždyť i my máme naději, že

z mrtvých vstaneme. Není to naděje marná, ale oprávněná, vždyť nám
říká: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude
žít.“(Jan 11,25)
Ze srdce Vám přeji, aby nejen o těchto Velikonocích, ale stále, celý Váš
život byl naplněn osobní oprávněnou nadějí a radostí, a zpívali jste
velikonoční Aleluja.
Váš P. Lukáš

CO NÁS ČEKÁ:


Velký pátek

Velký pátek je den 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. Příští adorace bude 4.5.2017



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

I v posledním postním týdnu se uskuteční křížová cesta: ve středu
v 17:30 přede mší svatou v Hrubém Jeseníku a na Velký pátek před
velkopátečními obřady ve 14:00 hodin v Rožďalovicích a v 17:15 ve
Mcelích.



Křest

Dá-li Bůh, bude při Velikonoční vigilii v Rožďalovicích pokřtěn náš
katechumen Jiří Kudroň. Vyprošujme mu Boží požehnání a pamatujme
na něj v modlitbách.



Svěcení pokrmů

V neděli 16.4.2017 na Boží hod velikonoční je možné si přinést na každou
mši svatou pokrmy k posvěcení.



Žehnání kaple

V sobotu 3.6.2017 bude náš otec biskup
Mons. Jan Baxant žehnat při mši svaté
v 10:00 kapličku v Podlužanech. Všichni jste
srdečně zváni.

