FARNÍ LIST PODZIM 2017
Milí farníci,
počasí se pomalu
ale jistě začíná
ochlazovat a listy
stromů
začínají
hrát
nejrozmanitějšími
barvami a ptáci
pomalu odlétají.
To
jsou
jen
některá znamení,
že léto střídá
podzim. V tomto období, které asi většina z nás možná nazývá jako
pochmurné, můžeme přesto spatřit zářivější okamžiky a uvidět
jejich krásu, kterou nás obklopují. Jako by i liturgický kalendář
zažíval „podzim“, první listopadový týden si připomínáme Slavnost
všech svatých, tedy těch, kteří již dosáhli nebe a radují se s naším
Pánem. Je to skupina minimálně 7 000 našich bratří a sester, o
kterých již tuto skutečnost jistě víme, ale s největší
pravděpodobností bude jejich počet mnohem větší. Již ono číslo
7 000 je dost veliké, abychom si představili, jaká pestrost mezi
nimi je. Shodou okolností bychom mohli říci, že je to zhruba stejný
počet lidí, jako počet obyvatel, kteří se nacházejí v našem farním

obvodě. Každý z nás, každý člověk, je pozván do nebe, každý z nás
je zván stát se světcem. Jak by to bylo krásné, kdybychom se
všichni setkali u Pána v nebeském království. K tomu můžeme
využít a prosit o přímluvy ty, kteří tam již jsou v čele s naší
Bohorodičkou. Ty, kteří již zesnuli v Pánu, ale ještě nedospěli do
nebe, můžeme zase podpořit my. Církev nám totiž v prvním
listopadovém týdnu dává možnost získat plnomocné odpustky
pro zemřelé. Máme možnost jim pomoci z očistce, aby se dostali
do nebe. Kéž si tuto velkou příležitost nenecháme ujít a
pomůžeme jim, jak nejlépe budeme moci. Vždyť i my sami
budeme spoléhat na pomoc ostatních.
Váš P.Lukáš

Podmínky pro získání plnomocného odpustku (vždy
pouze jeden denně):
1.možnost: 1.11. odpoledne a 2.11.
Kde: v kostele
-

Svátost smíření
Svaté přijímání
Modlitba na úmysl Svatého otce
Modlitba Páně – Otče náš
Vyznání víry

2. možnost: 1.11. až 8.11.
Kde: hřbitov
-

Svátost smíření
Svaté přijímání
Modlitba na úmysl Svatého otce
Modlitba za zemřelé

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

Adorace
V měsíci listopadu bude z důvodu mimořádné mše svaté
v kapli na rožďalovickém hřbitově dne 2.11.2017
od 16:00 přesunuta až na 2. čtvrtek v měsíci. V prosinci se
již uskuteční opět v první čtvrtek.

Změna času
V noci ze soboty 28.10. na neděli 29.10 2017 končí letní čas,
můžeme si o hodinku přispat. Zároveň dojde ke změně začátku
bohoslužeb v Křinci a Hrubém Jeseníku. Po dobu trvání zimního
času budou mše svaté začínat v úterý a ve středu v 17 hodin.

Dovolená
Ve dnech od 16.10. do 20.10.2017 budu na duchovních cvičeních
v německém benediktinském arciopatství Beuron. Proto v těchto
všedních dnech (Po-Pá), nebudou mše svaté. Prosím Vás, abyste

využili sousední farní obvody. V případě potřeby se prosím obraťte
na P. Františka Janíčka (tel. č.: 736 428 248) sídlícího v Dobrovicích.
Děkuji Vám za pochopení.

Koncerty pořádané městem
kostele sv. Havla:

Rožďalovice v našem

17.12.2017 v 18:00 vystoupí skupina Spirituál kvintet

Mimořádné mše svaté a pobožnosti o Dušičkách:
Čtvrtek 2.11.2017 v 16:00 v kapli na Rožďalovickém hřbitově, poté
bude následovat krátká pobožnost za zemřelé a posvěcení hrobů
Čtvrtek 2.11.2017 v 18:30 v kostele sv. Václava v Hrubém Jeseníku
poté bude následovat krátká pobožnost za zemřelé a posvěcení
hrobů.

Mimořádné změny
V sobotu 4.11.2017 nebude z důvodu konání Dušičkové pouti
ranní mše svatá v 8 hod. ve Mcelích

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.

Děkuji předem všem, kdo budou ochotni pomoci s přípravou pouti
a následného občerstvení. Sraz pro přípravu občerstvení bude
v 8,15 na faře ve Mcelích.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

