FARNÍ LIST ADVENT A VÁNOCE 2020
Milí farníci,
letos
jsme
vlivem
nepříznivé
epidemiologické situace měli možnost
zakusit, co by nás ani ve snu
pravděpodobně nenapadlo, a to že
kostely pro konání bohoslužeb
zůstanou na dlouhé týdny zavřeny a
my se nebudeme moci scházet ke
společné modlitbě a slavit mši svatou. Ze setkání s Vámi jsem zjistil,
že někteří z Vás využívali návodů ČBK a snažili se její slavení doma
nahradit, a tak někteří konali domácí bohoslužbu slova, jiní zase
sledovali mši svatou v televizi či na internetu, ale přesto jsem u Vás
zaznamenal ono těšení se na konečně otevřené kostely, kdy se
budeme moci sejít a být účastni tajemství, kdy se nebe dotýká
země, do kterého nás v minulých číslech farního listu uváděl papež
František ve svých kázáních.
Na toto těšení je ale dobré nezapomenout, vždyť kolikrát jsme ve
svém životě tuto možnost brali jako samozřejmost, kolikrát nám čas
strávený v kostele v neděli připadal dlouhý. A přesto pro mnoho
kostelů naší diecéze není zavřený kostel nějakou mimořádnou
realitou, ale normální stav. A tak bych Vás chtěl vyzvat, abychom i
díky této nechtěně nabyté zkušenosti usilovněji prosili Pána za nová
kněžská a řeholní povolání pro naší diecézi, aby nejen všude byly
otevřeny kostely, ale aby všude bylo hlásáno Boží slovo a lidé měli
možnost přijímat svátosti.

Nacházíme se však na prahu doby adventní. Tato doba je doba
těšení se na slavnost Narození Spasitele, těšení se na setkání s ním.
Proto je též doprovázena fialovou postní barvou, abychom se na
setkání s betlémským dítětem dobře připravili, aby v našem srdci
našel přístřešek, místo, kde by bylo pro něj volno podobně jako ve
chlévě v Betlémě. V hostinci totiž bylo plno, a podobně i v našem
srdci může být plno – ať jsou to starosti, jiné zájmy, špatné
náklonosti či hříchy. Kéž tedy naše radostné očekávání, s kterým
máme zase o něco lepší zkušenost, se zúročí do podoby
intenzivnější přípravy našeho srdce, třeba tím, že si otevřeme Písmo
svaté, nebo budeme poslouchat rorátní zpěvy, že přijdeme ke
svátosti smíření, že se pomodlíme radostný růženec, že pomůžeme
druhým, že se s někým rozdělíme, atd. – způsobů je jistě mnoho, a
tak zůstává otázka pro každého z nás: Jak se připravím na setkání se
svým Spasitelem v betlémském dítěti?
Naši otcové biskupové nám též dávají impulsy pro adventní dobu,
vyzývají nás ke třem osvědčeným praktikám duchovního života:
k modlitbě, půstu a almužně za ukončení pandemie, a to zvláště
2.12., 9.12., 16.12. Zároveň nám dávají modlitbu, kterou se můžeme
modlit třeba doma u našich jesliček (je uvedena níže).
Přeji Vám tedy požehnanou dobu adventní a vánoční
Váš P. Lukáš

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a
klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby
malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě
uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který
všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto
chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty
víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek.
Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé
skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se
naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A
kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem
tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý
Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a
obejmi nás svou láskou. Amen.
PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Drazí bratři a sestry, všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru
ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší aktivitě biskupů
pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a
stížnost na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu.
Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali k intenzivním modlitbám za
ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné
modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. Pohled na ty z vás, kteří
onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě
slouží nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci,
nebo na ty, kteří se dostali do ekonomických těžkostí, či vzpomínka
na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, k nimž je

dobré připojit i půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale
i sami sebe, ochotu zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli
a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, kteří jsou mladí a
zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy
dobrovolný, vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž
je dobré přidat také almužnu na libovolný dobrý účel. To vše nadále
ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první
tři středy v prosinci-2., 9. a 16. 12. Kéž nám mimořádný adventní
půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat,
kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi
kolem nás. Nevíme, jak bude možné slavit Vánoce. Ukažme
především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích
přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce
skryté v malém Dítěti budeme volat, když se jí zasvětíme, když si
doma vystavíme betlém, abychom se betlémskému Dítěti poklonili,
zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme se mu,
projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost
neprojevují. Svěřme se jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své
slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás samotné. On
je Bůh věrný, i když my věrní nejsme. Betlémské Dítě, uctívané v
našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce.
Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky
přemůže nenávist v mezilidských vztazích. Přichází naše chvíle,
abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu. Už dnes vám přejí
požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho
darů
Vaši biskupové Praha, 20. listopadu 2020

Se svatým otcem Františkem pokračujeme již posledním dílem
v zamyšlení se nad jednotlivými částmi mše svaté:
O mši svaté 10: Závěrečné obřady mše svaté
Touto katechezí uzavíráme
cyklus věnovaný mši, která
je vlastně památkou, nikoli
pouhou vzpomínkou, ožívá
v ní znovu Ježíšovo
Umučení a Vzkříšení.
Posledně jsme se došli
k přijímání a modlitbě po
přijímání. Potom následuje
kněžské požehnání a propuštění lidu, kterým se mše končí. Stejně
jako se začala znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého,
tak je mše, tedy liturgický úkon ve jménu Trojice také zpečetěn.
Dobře však víme, že konec mše je začátkem vydávání křesťanského
svědectví. Křesťané nechodí na mši, aby vykonali týdenní povinnost
a pak zapomněli. Křesťané jdou na mši, aby se účastnili Umučení a
Vzkříšení Páně a potom více žili jako křesťané. Začíná tak vydávání
křesťanského svědectví. Vycházíme z kostela »v pokoji«, abychom
nesli Boží požehnání do všedního konání a ve svých domovech,
pracovištích a mezi starostmi o pozemskou obec »oslavovali Pána
svým životem«. Jestliže však vycházíme z kostela, koukáme na toho
či onoho a drbeme, pak nevstoupila mše do mého srdce. Proč?
Protože nejsem schopen křesťansky žít a svědčit. Pokaždé, když
odcházím ze mše, mám být lepší, než jsem přišel. Mít více života,
síly a ochoty vydávat křesťanské svědectví. Eucharistií Pán Ježíš

vstupuje do nás, našeho srdce a našeho těla, aby »milost pronikla
celý náš život«.
Od bohoslužby k životu, tedy s vědomím, že mše dochází naplnění
v konkrétních rozhodnutích toho, kdo se v první osobě nechává
vtáhnout do Kristových tajemství. Nesmíme zapomenout, že
slavíme eucharistii, abychom se stali eucharistickými muži a ženami.
Co to znamená? To znamená umožnit Kristu, aby jednal v našem
jednání a Jeho myšlenky byly našimi myšlenkami, Jeho city našimi
city a Jeho rozhodnutí našimi rozhodnutími. A toto je svatost:
jednat jako jednal Kristus! Přesně to vyjadřuje svatý Pavel, když
mluví o svém připodobnění Ježíši: „Spolu s Kristem jsem ukřižován.
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). Toto je křesťanské svědectví. Pavlova zkušenost osvěcuje
také nás. Do té míry, v jaké umrtvujeme svoje sobectví, tedy
odumíráme tomu, co odporuje evangeliu a Ježíšově lásce, rodí se
v nás větší prostor pro působení Ducha svatého. Křesťané jsou muži
a ženy, kteří si po přijímání Těla a Krve Páně nechávají Duchem
svatým rozšiřovat duši. Sevřené, uzavřené, scvrklé a sobecké duše
nic nezmohou. Jen velké duše s širokými horizonty! Nechte si po
přijímání Těla a Krve Kristovy rozšiřovat duši silou Ducha svatého.
Poněvadž reálná přítomnost Krista v proměněném chlebu nekončí
mší, je eucharistie uchovávána ve svatostánku, aby mohla být
donášena nemocným, a k tiché adoraci Pána v Nejsvětější svátosti.
Eucharistická úcta mimo mši, ať soukromá či komunitní, nám totiž
pomáhá zůstávat v Kristu.
Plody mše tedy mají zrát v každodenním životě. Můžeme říci –
trochu s použitím přirovnání - že mše je jako pšeničné zrno, které
roste v běžném životě, roste a zraje v dobrých skutcích a postojích,

jimiž se připodobňujeme Ježíši. Plody mše tedy mají zrát
v každodenním životě. Eucharistie opravdu dává vzrůst našemu
spojení s Kristem a obnovuje milost, kterou nám daroval Duch ve
křtu a biřmování, aby naše křesťanské svědectví bylo věrohodné.
Co ještě působí eucharistie rozněcováním božské lásky v našich
srdcích? Odděluje nás od hříchu: »Čím více máme účast na Kristově
životě a čím více roste naše přátelství s Kristem, tím nesnadněji se
od něho oddělíme smrtelným hříchem«.
Pravidelné přistupování k eucharistické hostině obnovuje, posiluje
a prohlubuje spojení s křesťanským společenstvím, ke kterému
patříme, podle principu, že eucharistie utváří církev, sjednocuje nás
všechny.
A nakonec – abych to neprodlužoval – nás účast na eucharistii
zavazuje ve vztahu k druhým, zejména chudým a učí nás přecházet
od Těla Kristova k tělu bratří, ve kterých nás Kristus očekává,
abychom Jej poznali, obsloužili, ctili a milovali.
Poklad svého spojení s Kristem nosíme v hliněných nádobách a
neustále se potřebujeme vracet k svatému oltáři, dokud neokusíme
v plnosti blaženou účast na Beránkově svatební hostině v ráji (srov.
Zj 19,9).
Poděkujme Pánu za toto opětovné poznání mše svaté, které nám
bylo dáno společně učinit, a s obnovenou vírou se nechme
přitahovat k tomuto reálnému setkání se zabitým a vzkříšeným
Ježíšem, naším současníkem. Ať náš život stále vzkvétá, jako Pascha:
květy naděje, víry a dobrých skutků. Kéž k tomu stále nacházíme sílu
v eucharistii, ve spojení s Ježíšem.

 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, v letošním roce bude příležitost ještě 3.12.

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

 Žehnání adventních věnců
Uskuteční se při všech bohoslužbách z 1. neděle adventní, tedy
28.11. v 16:00 na Loučeni a 29.11. 2020

 Hovory o víře
Vzhledem k měnícím se epidemiologickým opatřením se v prosinci
Hovory o víře konat nebudou. Dá-li Bůh sešli bychom se opět
v novém roce, tedy 6.1. v 18:00. Následně pak další první středu
v měsíci v 18:00: 3.2., 3.3., atd.

 Farní knihovna
Na faře byla vybudována knihovna, která je stále doplňována.
Seznam knih je k dispozici na webových stránkách. Příležitost
k vypůjčení je při Hovorech o víře nebo na vyžádání.

 Betlémské světlo
Jako každé Vánoce se pokusíme o přivezení Betlémského světla.
Betlémské světlo bude k dispozici od 4. neděle adventní do 25.12.

Prosím dobrovolníky, kteří by se starali o toto světlo (ať už jeho
udržením či přinesením na bohoslužby do kostela), aby se přihlásili.

 Náboženství
Náboženství letos probíhá pouze na škole v Hrubém Jeseníku.
Výuka opět začne ve čtvrtek 3. prosince. V Rožďalovicích se
náboženství z důvodu nezájmu nekoná.

 Dary:
Každá farnost má samostatný účet, aby bylo zcela průhledné
financování a výdaje. Pokud byste rádi podpořili chod farností či
opravy kostelů či varhan, zde si dovolím napsat jednotlivé účty
farností. Zároveň připomínám, že rád vystavím (po obdržení daru)
dárci potvrzení o přijetí daru, které může následně použít ve
svém daňovém přiznání. Prosím zájemce, aby se o potvrzení o daru
vždy přihlásili.
ŘKF Mcely: 2901078242 / 2010
ŘKF Loučeň: 2201078217 / 2010
ŘKF děkanství Rožďalovice: 2401078246 / 2010
ŘKF Žitovlice: 2001078159 / 2010
ŘKF Křinec: 2501462202 / 2010
ŘKF Hrubý Jeseník: 2801462204 / 2010
ŘKF Bošín: 2401462192 / 2010

 Koncerty v našem farním obvodu
Plánovaný koncert ve Mcelích se z důvodu protiepidemilogických
opatření neuskuteční.

V ostatních dnech platí pravidelný pořad bohoslužeb!

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
(aktuální pořad je na vývěskách a webových stránkách)

