FARNÍ LIST
VELIKONOCE 2019
Milí farníci,
již za pár dní se opět v našich kostelích
rozezní radostné Aleluja, což v překladu
znamená: „Chvalte Hospodina“ či
„Chvalte Pána“ a budeme moci oproti
postním písním se zkroušenou melodií
opět zpívat písně prostoupené velikonoční radostí. Jakoby i tato změna
liturgické „nálady“ chtěla být svědkem a zároveň i pomocí, abychom si
uvědomili pramen naší křesťanské radosti, abychom postupně skutečnou
radost, která by prostoupila celý náš život, zažili i my, abychom byli jako
apoštolové, kteří nadšeně a bez ohledů na to, co si myslí okolí, zvěstovali
svými činy vzkříšení Krista. Je to něco podobného jako s druhým koncem
pomyslné úsečky - s bolestí. O bolesti také můžeme dlouze teoreticky
hovořit, ale prožít ji je už něco jiného. Prožitím se měníme, získáváme díky
ní třeba soucit s druhým, s nemocným. Velikonoce nás zvou k tomu,
abychom se skrze Písmo svaté a liturgické konání pomyslně vrátili k tomu,
co se událo onu velkou noc před zhruba dvěma tisíci lety, ale ne proto,
abychom si shrnuli ony události, ale abychom je také prožili. Toto prožití
se nám, zdá se, nemusí podařit hned. Kolik Velikonoc jsme již zažili a kolik
z nich se nás hluboce dotklo a naplnilo nás nadějí, která změnila náš
náhled na náš život. I kdyby jich nebylo mnoho a bylo by jich jenom pár,
nezoufejme, ale buďme za ně vděčni jako za drahocenné perly.
V duchovním životě totiž nezávisí vždy jen na nás, ale také na Boží milosti,
která nás prozřetelně a individuálně vede. Proto se snažme jí být otevřeni

svým čistým srdcem, snažme se být otevřeni tajemství Velikonoc a
následně žít „velikonočním životem“, naplněným radostí a nadějí
založenou na našem Pánu a příteli - na Zmrtvýchvstalém Pánu Ježíši Kristu.
Kéž se tak náš život postupně proměňuje v ztělesněné Aleluja.
Přeji Vám požehnané prožití velikonočních svátků.
Váš P. Lukáš

Se svatým otcem Františkem pokračujeme
v zamýšlení se nad jednotlivými částmi
mše svaté

7. Sláva na výsostech Bohu a vstupní
modlitba
(Jan 1,14.16)
Drazí
bratři
a
sestry,
dobrý
den!
V cyklu katechezí o eucharistické bohoslužbě jsme viděli, že úkon
kajícnosti nám pomáhá odstranit vlastní domýšlivost a předstoupit před
Boha takoví, jací opravdu jsme, s vědomím, že jsme hříšníci a v naději na
odpuštění.
Právě ze setkání lidské bídy a božského smilování se rodí vděčnost, kterou
vyjadřuje chvalozpěv „Gloria“, »velmi starý a úctyhodný hymnus. Tímto
chvalozpěvem církev, shromážděná v Duchu Svatém, oslavuje a prosí
Boha Otce a Beránka« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 53).
Začátek tohoto chvalozpěvu – Sláva na výsostech Bohu – je převzat ze
zpěvu andělů při Ježíšově narození v Betlémě. Je to radostná zvěst o objetí

nebe a země. Tento zpěv zahrnuje také nás, kteří jsme usebráni v
modlitbě: „Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle.“
Po zpěvu Gloria anebo, pokud se nezpívá, hned po úkonu kajícnosti
následuje zvláštní forma modlitby nazvaná „vstupní“, jež vyjadřuje
povahu právě slavené bohoslužby v závislosti na dnu a liturgické době
(srov. tamt., 54). Výzvou „modleme se“ kněz vybízí lid ke společné
usebranosti v mlčení, aby si všichni uvědomili, že stojí před tváří Boží a v
duchu si připravili své prosby (srov. tamt., 54). Kněz řekne „modleme se“
a každý mlčky myslí na to, oč chce v modlitbě prosit.
Mlčení není pouhá absence mluvy, nýbrž připravenost naslouchat jiným
hlasům, tedy hlasu našeho srdce a především hlasu Ducha svatého. V
liturgii závisí povaha posvátného ztišení na tom, o kterou část mše jde:
»při úkonu kajícnosti a po výzvě k modlitbě se jednotlivci v duchu
usebírají; po čtení nebo homilii krátce rozjímají o tom, co slyšeli; po
přijímání pak ve svém srdci chválí Boha a modlí se« (tamt. 45). Mlčení před
vstupní modlitbou tedy napomáhá k usebrání a přemýšlení o tom, proč
jsme tam. Proto je důležité naslouchat vlastnímu nitru, abychom jej pak
otevřeli Pánu. Možná, že za sebou máme dny námah, radosti či bolesti a
chceme to říci Pánu, dovolat se Jeho pomoci a prosit Jej, aby nám byl
nablízku; máme příbuzné a přátele, kteří jsou nemocní anebo procházejí
těžkými zkouškami, a toužíme svěřit Bohu osudy církve a světa. Tomu
slouží krátké mlčení před tím, než kněz shrne úmysly všech a nahlas jejich
jménem pronese společnou modlitbu, která uzavírá vstupní obřady, tedy
právě vstupní modlitbu zahrnující jednotlivé úmysly. Vřele doporučuji
kněžím, aby tuto chvíli mlčení dodržovali a nespěchali, protože jinak nám
hrozí, že se bezděčně připravíme o usebranost duše.

Kněz pronáší tuto pobídku a vstupní modlitbu s rozpjatýma rukama, tedy
v postoji modlitby, který si osvojili křesťané již v prvních stoletích, jak
dosvědčují fresky římských katakomb, a napodobili tak Krista s rukama
rozpjatýma na dřevu kříže. Kristus je Tím, kdo se modlí, i modlitbou
zároveň! V Ukřižovaném rozpoznáváme Kněze, který vzdává bohumilou
poctu Bohu synovskou poslušností.
V Římském obřadu jsou modlitby stručné, ale jejich význam je hutný.
Vracet se k rozjímání nad jejími texty také mimo mši nám může pomoci
chápat, jak se obracet k Bohu, oč prosit a jaká slova užívat. Kéž se liturgie
pro nás všechny stává pravou školou modlitby.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:
 Kandidáti biřmování
V současné době se připravuje 7 kandidátů ve dvou skupinkách. Podpořte
je prosím svou modlitbou.



Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu: zdrženlivosti od masa a zároveň újmy
v jídle (tzn. najíst se do syta 1x za den). Zdrženlivost od masa zavazuje od
14 let, újma v jídle od 18 do 60 let.

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

 Májová pobožnost
Již od středověku je spjata mariánská pobožnost s měsícem květen. I my
se jí v měsíci květnu budeme modlit, a to vždy po skončení mše sv. (od út
do so).

 Žehnání pokrmů
V neděli 21.4.2019 na Boží hod velikonoční je možné si přinést na
každou mši svatou pokrmy k posvěcení.
 Hovory o víře
Každou první středu v měsíci se konají na faře ve Mcelích setkání nazvané
Hovory o víře. Začátek je v 19 hodin. Nejbližším termínem je 1.5.2019
Všichni jste srdečně zváni.

 Svátost nemocných
Svátost nemocných nebo též pomazání nemocných je určena pokřtěným,
kteří vážně onemocněli nebo jejichž síly jsou stářím značně oslabeny. Také
je vhodné přijmout tuto svátost před závažným lékařským zákrokem
(operací).
Pomazání má nemocného posílit a zachránit, proto tuto svátost můžeme
přijmout i vícekrát ve svém životě.
Společné udělování této svátosti proběhne při mši svaté na 5. neděli
velikonoční (19.4.), respektive na 6. neděli velikonoční ve Křinci.

 Koncerty



Rožďalovice: 27.4. v 16:00 - Velikonoční koncert pěveckého
souboru Zvonky a Continuo.
Rožďalovice: 7. 5. v 18: 00 - Koncert harfistky Jany Bouškové
a Dvořákova komorního orchestru

 Sbírky
Datum

3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
2.12.

M
500
770
2100
990
1250

R
487
595
470
590
600

Ž
0
0
0
0
0

L
290
350
775
625
790

K
300
450
420
505
458

HJ
660
647
1210
885
720

B
0
0
0
0
0

Sbírka ze dne 17.3.2019 byla věnována na biskupstvím vyhlášenou sbírku
na pojištění diecéze. Pojištění zahrnuje i všechny kostely a stavby našeho
farního obvodu. V našem farním obvodu byly ukončené škodné události
v roce 2018: v Hrubém Jeseníku ze dne 23.2.2017 v hodnotě 21 000 Kč
(z toho plnění 21 000 Kč), v Hrubém Jeseníku ze dne 29.10.2018
v hodnotě 25 840 Kč (z toho plnění 23 252 Kč) a v Žitovlicích ze dne
18.7.2018 v hodnotě 10 734 Kč (z toho plnění 8 234 Kč). Celkem pojistné
plnění činilo 52 486 Kč.

 Webové stránky
Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
farnosti www.farnostmcely.cz

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

