FARNÍ LIST LÉTO 2018
Milí farníci,
ve škole zaznělo poslední školní zvonění a letní
prázdniny jsou opět tu. Většina z nás již do školy
nechodí, ale přesto jsme letními prázdninami
školáků nějak ovlivněni, třeba tím, že ve větší míře než během
roku hlídáte svá vnoučata, a tak se ony dva měsíce mohou stát o
něco náročnější než měsíce ostatní. Náročnější ale v tomto případě
neznamená méně hezké, ba možná naopak. Většina našich
společných zážitků například s prarodiči právě pochází z období
prázdnin. Během roku pak na ně třeba i rádi vzpomínáme.
Vzpomínáme třeba na společný výlet či nějakou společnou hru, a
tak do jisté míry i z nich žijeme a třeba si, když je nám nejhůře i
připomeneme nějakou konkrétní událost, a lehký úsměv se objeví
na naší tváři. Prázdniny jsou tak příležitostí vytvářet společné
zážitky. Když tak někdy uvažujeme o tom, co krásného jsme prožili,
může se nám stát, že zapomínáme na náš náboženský život, jako
bychom v něm vlastně nic nezažili. Ale je to skutečně pravda?
Možná se během našich setkání můžeme o náš zážitek i
nenásilnou formou rozdělit, poukázat na to, v čem mi modlitba
v mém životě pomáhá a nabídnout ji jako dobrou možnost i pro
druhého, a to jak pro mladé, tak i pro starší.
Přeji Vám všem požehnané prožití velkých prázdnin a odvahu se
rozdělit o své duchovní zážitky
Váš P.Lukáš

Papež František se setkává každou
středu v Římě s poutníky ze všech
možných koutů světa. Při této příležitosti
se zaměřuje na různá náboženská
témata a má k nim krátké poučení
„katechezi“. Nedávno začal s novým
cyklem katechezí týkající se mše svaté. Jistě nám jeho poučení
může být přínosné i pro naše prožívání samotné mše svaté a
může nám ozřejmit tu a onu část. Zde je tedy další část:
O mši svaté 3 Mše je památka Kristova velikonočního tajemství
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezích o mši a můžeme si položit otázku: co je
podstatou mše? Mše je památkou Kristova velikonočního
tajemství. Umožňuje nám podílet se na Jeho vítězství nad smrtí a
hříchem, dává plný smysl našemu životu. K pochopení hodnoty
mše je proto nejprve třeba chápat biblický význam »památky«. Ta
není pouze vzpomínkou na minulé události, nýbrž jistým
způsobem je zpřítomňuje a aktualizuje. Právě tak chápe Izrael své
osvobození z Egypta: kdykoliv se slaví velikonoce, zpřítomňují se
ve vědomí věřících události exodu (odchodu z Egypta), aby s nimi
srovnali svůj život.
Eucharistie nás vždycky vede na vrchol spásonosného Božího činu:
Pán Ježíš, který se kvůli nám stal lámaným chlebem, nás zahrnuje
veškerým svým milosrdenstvím a láskou, jako to učinil na kříži, aby
tak obnovil naše srdce, naše bytí a náš způsob vztahování se k
Němu a k bratřím. Druhý vatikánský koncil říká: »Kdykoli se slaví
na oltáři oběť kříže, v níž „byl obětován náš velikonoční beránek,

Kristus“ (1 Kor 5,7), uskutečňuje se dílo našeho vykoupení«
(Lumen gentium, 3).
Každé slavení eucharistie je paprskem onoho nezapadajícího
slunce, kterým je zmrtvýchvstalý Ježíš. Účastnit se mše, zejména v
neděli, znamená mít podíl na vítězství Vzkříšeného, být osvíceni
Jeho světlem a prostoupeni Jeho žárem. Slavením eucharistie nám
Duch svatý dává účast na božském životě, který je schopen
proměnit celou naši smrtelnou bytost. A Pán Ježíš ve svém
přechodu ze smrti do života, z času do věčnosti přitahuje také nás,
abychom spolu s Ním konali Paschu. Ve mši se koná Pascha. Ve
mši jsme se zabitým a vzkříšeným Ježíšem, který nás táhne
kupředu, do života věčného. Ve mši se s Ním sjednocujeme. Ba
dokonce Kristus žije v nás a my žijeme v Něm. »Spolu s Kristem
jsem ukřižován – říká sv. Pavel - už nežiji já, ale žije ve mně Kristus.
Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě
miloval a za mě se obětoval« (Gal 2,19-20). Tak smýšlel Pavel.
Jeho krev nás totiž vysvobozuje ze smrti a ze strachu před smrtí.
Osvobozuje nás z nadvlády nejenom fyzické, ale duchovní smrti, jíž
je zlo, hřích, který nás strhává pokaždé, když se stáváme obětí
hříchu svého či někoho druhého. Tehdy je náš život kontaminován,
přichází o krásu, ztrácí smysl a uvadá.
Avšak Kristus nám znovu dává život; Kristus je plnost života, a když
se utkal se smrtí, navždy ji zničil: »přemohl smrt svým vzkříšením a
obnovil život« (Čtvrtá eucharistická modlitba). Kristova Pascha je
definitivním vítězstvím nad smrtí, protože On proměnil svoji smrt
na svrchovaný skutek lásky. Zemřel z lásky! A v eucharistii nám
tuto svoji velikonoční, vítěznou lásku chce dát. Přijmeme-li ji vírou,

můžeme také milovat Boha a bližního doopravdy, můžeme milovat
jako On miloval nás, položením života.
Pokud je ve mně Kristova láska, mohu se plně darovat druhému ve
vnitřní jistotě, že i kdyby mne druhý měl zranit, nezemřu; jinak
bych se musel bránit. Mučedníci odevzdali život právě v této
jistotě z Kristova vítězství nad smrtí. Jedině zakoušíme-li tuto
Kristovu moc - moc Jeho lásky – jsme opravdu svobodní beze
strachu se odevzdat. Toto je mše: účast na Ježíšově umučení a
smrti, vzkříšení a nanebevstoupení. Jdeme-li na mši, je to totéž
jako bychom šli na Kalvárii. Avšak pomyslete, představme si, že
jsme ve mši na Kalvárii a víme, že tamten člověk je Ježíš. Copak si
dovolíme klábosit, fotit a dělat tak trochu divadlo? Nikoli. Vždyť je
tam Ježíš! Zajisté bychom mlčeli, slzeli a také se radovali, že jsme
spaseni. Když jdeme do kostela účastnit se mše, přemýšlejme o
tom, že jdeme na Kalvárii, kde Ježíš dává svůj život za mne. A tak
přestane podívaná, přestane klábosení, komentování a vše, co nás
vzdaluje od krásy, kterou je mše, Ježíšův triumf.
Myslím, že nyní je jasnější, jak se sloužením mše pokaždé
zpřítomňuje a působí Pascha, tedy smysl této památky. Účast na
eucharistii nám umožňuje vejít do Kristova velikonočního tajemství
a dává nám, abychom spolu s Ním - tam na Kalvárii - přešli ze smrti
do života. Mše je opětovná Kalvárie, nikoli nějaký spektákl.

Novinky


V kostele sv. Václava ve Mcelích bylo instalováno
zabezpečovací zařízení a provedena oprava protékající
křtitelnice.

 V kostele

sv. Havla
bohoslužebný kalich.

v Rožďalovicích

byl

opraven

 V kostele Nanebevzetí Panny Marie na Loučeni bylo
opraveno ciborium.

 V měsíci červenci by měla probíhat obnova střechy kostela
sv. Václava ve Mcelích (vyčištění, nový nátěr a impregnace,
vyčištění okapů).

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.

Hovory o víře
Každou první středu v měsíci se konají na faře ve Mcelích setkání
nazvané Hovory o víře. Začátek je v 18 hodin (v době letního času
od 19 hodin). Příští setkání budou tedy 4.7. a výjimečně až
8.8.2018 od 19 hodin. Všichni jste srdečně zváni

Přednáška
Dne 28.7. od 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Bošíně se bude konat v rámci České křesťanské akademie – Bošín
přednáška Ikonografie chrámu sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.
Přednášet bude prorektor University Karlovy prof. PhDr. Jan Royt,
Ph.D. Samozřejmě jste všichni zváni.

Farní knihovna
Na faře byla vybudována knihovna. Zahájení provozu bude
4.7.2018 při příležitosti Hovorů o víře. K dispozici je seznam knih,
který bude vyvěšen i na webových stránkách.

Koncerty pořádané městem Rožďalovice v našem
kostele sv. Havla
Ve čtvrtek 2. 8. 2018 od 18:30 bude koncert v rámci XIX.
mezinárodního letního hudebního festivalu TT–Loučeň,
Vystoupí na něm: V.Likérová (soprán), F. Antoš (bas).

Přehled poutí v našem farním obvodu
Čtvrtek 5.7. v 10 hod. - poutní mše sv. ke cti sv. Cyrila a Metoděje,
Studce
Sobota 7.7. v 10 hod. - poutní mše sv. ke cti Panny Marie, Mcely
Neděle 22.7. v 9 hod. - poutní mše sv. ke cti Panny Marie
Karmelské, Rožďalovice
Sobota 18.8. v 16 hod. - Patrocinium: Slavnost Nanebevzetí Panny
Marie, Loučeň
Neděle 19.8. v 10:30 hod. - Patrocinium: Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie, Bošín

Mimořádné změny
V sobotu 7.7. 2018 nebude mše svatá od 8 hodin ve Mcelích, bude
zde poutní mše svatá v 10 hodin, kterou bude celebrovat otec
Josef Čunek , SJ .

V neděli 8.7.2018 nebude bohoslužba slova v Hrubém Jeseníku
z důvodu nepřítomnosti pana jáhna Pekárka.
V neděli 19.8.2018 nebude mše svatá od 10:30 v Hrubém
Jeseníku, ani ve Křinci – bude v Bošíně.
Na přelomu července a srpna, tedy od pondělí 30.7. do 4.8.2018
nebudou mše svaté z důvodu mé nepřítomnosti. Budu na
duchovních cvičeních na Hostýně. Sobotní mše svatá s nedělní
platností 4.8.2018 od 16 hod na Loučeni ale bude. 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.

Změna ustanovení
Dle rozhodnutí našeho otce biskupa Mons. Jana Baxanta budou
farnosti Křinec, Hrubý Jeseník a Bošín pod společnou správou
farního obvodu Mcely, adresa farního obvodu je Mcely čp. 20, 289
36 Mcely. Na základě tohoto rozhodnutí bude jediným statutárním
orgánem těchto farností farář zastoupený mou osobou. Zároveň
bych chtěl poděkovat našemu panu jáhnovi Mgr. Jaroslavu
Pekárkovi za jeho dosavadní službu v roli statutárního zástupce
těchto farností. Pan jáhen bude i nadále vykonávat v našem farním
obvodu jáhenskou službu pod mým vedením.

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

