FARNÍ LIST LÉTO 2017
Milí farníci,
první
společný
školní rok máme za
sebou a naši školáci
se radují z prázdnin,
které si po usilovné
práci jistě zaslouží.
Jistě i my starší rádi
vzpomínáme
na
naše školní léta a
radost, kterou jsme
měli z dvouměsíčního volna, které na nás čekalo. Školní prázdniny
neovlivní jen život dětí samotných, ale také život rodičů, prarodičů
a praprarodičů- dá se klidně říci, že školní prázdniny ovlivňují naše
životy. Díky nim nás totiž čekají různá milá a dlouho očekávaná
setkání s našimi blízkými, někdy setkání překvapivá, ale i ty mohou
být pro nás obohacující a krásná. Můžeme se více beze spěchu
setkat s lidmi, které již známe, ale můžeme potkávat i nové tváře. I
do našich kostelů mohou zavítat prázdninoví návštěvníci a rozšířit
naše řady, a tak opět více zaplnit naše lavice. Kéž by se cítili mezi
námi vítanými hosty. Prázdniny se nesou tedy v duchu setkávání
se, neměli bychom ale zapomenout na setkávání se s naším
Pánem. Málokdo ze žáků si asi vezme do rukou učebnici během
následujících dnů a bude si v ní číst, pročítat, co ho čeká a nemine

příští rok. Přesto, by ale tato doba neměla být časem prázdna.
Zvláště pak ne, když mluvíme o naší nesmrtelné duši. Možná právě
o chvílích volna si budeme moci častěji, než v jiných dnech otevřít
Písmo svaté a potěšit naše srdce Božím slovem, nebo budeme
moci častěji přicházet na mši svatou a setkáme s naším Spasitelem
ve svátosti oltářní, nebo budeme moc v klidu zpytovat své
svědomí, a skrze svátost smíření obnovit s Bohem přátelství. Nebo
můžeme dohnat, na co jsme se již delší dobu ani nepomysleli.
Můžeme jít na nějakou pouť. Můžeme navštívit vzdálenější
příbuzné. Můžeme pomoci druhým. Byla by zcela jistě škoda,
kdybychom tyto speciální minuty našeho života promarnili, či je
nechali zcela nepovšimnuty potéct skrze naše dlaně. Kéž si tedy
vždy uděláme v našem programu čas pro setkání s Pánem,
abychom načerpali posilu pro každý den a stále více o něm
vydávali svědectví i těm, které letos o prázdninách potkáme.
Z celého srdce Vám přeji požehnané prázdniny a mnoho
radostných setkání.
Váš P.Lukáš

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, po mši svaté či po vzájemné domluvě.

Webové stránky farního obvodu:
www.farnostmcely.cz

Koncerty pořádané městem
kostele sv. Havla

Rožďalovice v našem

Čtvrtek 3. srpna 2017 v 18:30 hod. – XVIII. Mezinárodní letní
hudební festival TT, Loučeň – I. Veberová, soprán a České klavírní
duo H. a R. Melmuka

Neděle 13.srpna 2017 v 16 hod. XVIII. Mezinárodní letní hudební
festival TT, Loučeň – Václav Hudeček-housle, Jiří Stivín-flétna,
Musica Lucis Praga

Přehled poutí v našem farním obvodu
červenec, srpen 2017
Sobota 1.7. v 10 hod. - poutní mše sv. ke cti Panny Marie, Mcely
Středa 5.7. v 10 hod. - poutní mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje,
Studce
Neděle 16.7. v 10 hod. - poutní mše sv. ke cti Panny Marie
Karmelské, Rožďalovice
Sobota 19.8. v 16 hod. - Patrocinium: Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie, Loučeň
Neděle 20.8. v 10:30 hod. - Patrocinium: Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie, Bošín

Mimořádné změny
V neděli 16.7.2017 nebude mše svatá od 10:30 v Hrubém
Jeseníku, ani ve Křinci – V Rožďalovicích bude od 10:00 sloužit mši
svatou náš otec biskup Mons. Jan Baxant.

V sobotu 12.8.2017 bude mše svaté na Loučeni mimořádně až od
17:00.
V neděli 20.8.2017 nebude mše svatá od 10:30 v Hrubém
Jeseníku, ani ve Křinci – bude v Bošíně.
Děkuji za pochopení. Na případné další změny budete včas
upozorněni prostřednictvím nedělních ohlášek a týdenního pořadu
bohoslužeb, který můžete nalézt i na internetových stránkách
www.farnostmcely.cz.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

