FARNÍ LIST VELIKONOCE 2018
Milí farníci,
na Květnou neděli při
průvodu s ratolestmi si
připomínáme slavný Kristův
vstup do Jeruzaléma. I my
tak vstupujeme do Svatého
týdne a snažíme se spolu
s Ním prožít Poslední večeři,
jeho ukřižování, následně
jeho
slavné
vzkříšení,
čtyřicetidenní
blízkost
Vzkříšeného
s jeho
učedníky, nanebevstoupení a následnou slavnost Seslání Ducha svatého,
kterého dostáváme jako Průvodce našimi životy. Díky jednotlivým dnům
a čtením, tak máme mimořádnou příležitost být při tom. Být těmi, kteří
zažívají tyto události. Náš zrak se zaměřuje na Pána Ježíše, a tak si více
než kdy jindy během roku uvědomujeme, že naděje, na které jsme
založili svůj život, není jen prázdné slovo či abstraktní vize, ale má jasnou
tvář. Tato tvář ale není tváří pouze umučenou či bolestnou
(ukřižovanou), ani pouze radostnou a jasem zářící (vzkříšenou), ale vše je
tam zvláštním způsobem přítomno. I naše životy nejsou naplněny pouze
bolestí či radostí, ale pociťujeme oboje. V obou případech nejsme sami,
vždy s námi může být Pán a proměňovat naše životy. Ať v čase
radostném či bolestném, vždy Ho můžeme nacházet u nás. Kéž jsou tyto
Velikonoce pro nás možností, jak Pána lépe nalézt v našich životech, jak
Ho uvést do našeho života jako toho, kdo se pro nás stává stále
konkrétnějším, stále bližším.
Přeji Vám požehnané velikonoční svátky a celou velikonoční dobu.
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. Proto i v našem farním listě budeme
tento cyklus sledovat.
O mši svaté 2 - Mše je modlitba
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezi věnované mši svaté. Porozumění kráse
eucharistické slavnosti bych rád začal od velmi jednoduchého aspektu,
že totiž mše je modlitbou, ba dokonce je povýtce tou nejvznešenější,
nejvelebnější a zároveň „nejkonkrétnější“ modlitbou. Je setkáním lásky
s Bohem skrze Jeho Slovo a skrze Ježíšovo Tělo a Krev. Je to setkání
s Pánem.
Nejprve si však musíme odpovědět na jednu otázku. Co je vlastně
modlitba? Je to především dialog, osobní vztah s Bohem. A člověk byl
stvořen jako bytost, která má osobní vztah s Bohem a realizuje se plně
pouze v setkání se svým Stvořitelem. Cesta života vede vstříc
definitivnímu setkání s Pánem.
Kniha Geneze tvrdí, že člověk byl stvořen k obrazu a podobě Boha, který
je Otcem i Synem i Duchem svatým, dokonalým vztahem lásky, kterou je
jednota. Z toho můžeme chápat, že my všichni jsme stvořeni, abychom
navázali dokonalý vztah lásky v nepřetržitém dávání a přijímání a tak
mohli nalézt plnost svého bytí.
Když byl Mojžíš před hořícím keřem povolán Bohem, tázal se, jaké je
Jeho jméno. A co odpověděl Bůh? »Já jsem, který jsem« (Ex 3,14). Tento
výraz ve svém původním smyslu vyjadřuje přítomnost a přízeň. Bůh totiž

vzápětí dodává: »Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh
Izákův a Bůh Jakubův« (v.15). Tak také Kristus, když povolává svoje
učedníky, volá je, aby byli s Ním. Toto je tedy největší milost: můžeme
zakoušet, že mše, eucharistie je výsostným momentem přebývání
s Ježíšem a skrze Něho s Bohem a s bratřími.
Modlit se znamená také - jako v každém opravdovém dialogu - umět
setrvat v mlčení. V dialozích existují momenty mlčení, společného ztišení
s Ježíšem. Jdeme-li však na mši a přijdeme možná o pár minut dříve,
začneme klábosit s někým, kdo je vedle nás. Není to však chvíle ke
klábosení. Je to chvíle ke ztišení, abychom se nachystali k dialogu. Je to
chvíle k usebrání srdce, abychom se připravili na setkání s Ježíšem.
Mlčení je velice důležité. Vzpomeňte, co jsem řekl minulý týden:
nepřicházíme na divadlo, jdeme na setkání s Pánem, a mlčení nás
připravuje a provází. Zůstávejme mlčky s Ježíšem. A z tajemného Božího
mlčení vyplyne Jeho Slovo, které zazní v našem srdci. Samotný Ježíš nás
učí, že je reálně možné „přebývat“ s Otcem, a dává to najevo svojí
modlitbou. Evangelia nám ukazují Ježíše, jak se odebírá do ústraní, aby
se modlil, a učedníci, kteří pozorují tento Jeho důvěrný vztah s Otcem,
pocítí přání mít v něm účast a žádají: »Pane, nauč nás modlit se« (Lk
11,1), jak jsme před chvílí slyšeli ve čtení na začátku audience. Ježíš
odpovídá, že první nezbytností modlitby je umět říci „Otče“. Dejme si
pozor: nejsem-li schopen říci Bohu „Otče“, nejsem schopen se modlit.
Musíme se naučit říkat „Otče“, to znamená stanout v Jeho přítomnosti
se synovskou důvěrou. Abychom se to však naučili, je třeba pokorně
uznat, že potřebujeme poučení, a jednoduše říci: Pane, nauč mne modlit
se.
Toto je první bod: být pokorní a uznat, že jsme dětmi; spočinout v Otci a
důvěřovat Mu. Ke vstupu do nebeského království je nezbytné být
maličcí jako děti. V tom smyslu, že děti dovedou důvěřovat, vědí, že se

někdo stará o ně, o to, co budou jíst, co si obléknou, a tak dále (srov. Mt
6,25-32). Toto je počáteční postoj: důvěřovat a svěřovat se jako děti
rodičům; vědět, že Bůh na tebe pamatuje, pečuje o tebe, o mne a
o všechny.
Druhou dispozicí, která je rovněž vlastní dětem, je ochota nechat se
překvapit. Dítě neustále klade tisíce otázek, protože touží objevit svět, a
diví se dokonce maličkostem, protože všechno považuje za nové.
Pro vstup do nebeského království je nezbytné umět žasnout. Zeptejme
se: necháváme se v našem vztahu s Pánem, v modlitbě udivit anebo
myslíme, že modlit se znamená mluvit k Bohu, jako to dělají papoušci?
Nikoli, znamená to svěřit se, otevřít srdce a nechat se udivit. Necháváme
se překvapit Bohem, který je vždycky Bohem úžasu? Setkání s Pánem je
totiž vždycky živé, nikoli muzeální. Je to živé setkání, a my přicházíme na
mši, nikoli do muzea. Jdeme na živé setkání s Pánem.
V evangeliu je řeč o jistém Nikodémovi (srov. Jan 3,1-21), starším muži,
který byl v Izraeli autoritou a přichází za Ježíšem, aby Jej poznal. Pán
k němu promlouvá o nezbytnosti »znovu se narodit« (srov. v.3). Co to
znamená? Je možné narodit se znovu? Žít znovu s chutí, radostí a
úžasem? Lze to i tváří v tvář tolika tragédiím? To je základní otázka naší
víry a touha každého věřícího, totiž touha narodit se znovu, radost začít
znovu. Máme tuto touhu? Přeje si každý z nás, aby se znovu narodil a
setkal s Pánem? Máte tuto touhu? Vskutku je možné snadno ji ztratit,
protože v důsledku mnoha aktivit a plánů, které chceme uskutečnit, nám
nakonec zůstává málo času a ztrácíme ze zřetele základ: život svého
srdce, svůj duchovní život, kterým je setkání s Pánem v modlitbě.
Pán nás vskutku překvapuje, když nám ukazuje, že nás má rád i v našich
slabostech. »Ježíš Kristus [...] je smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za
naše, ale i za hříchy celého světa« (1 Jan 2,2). Tento dar, pramen
opravdové útěchy – Pán totiž vždycky odpouští a těší – je darem, který je

nám dáván skrze eucharistii, onu svatební hostinu, kde se Ženich setkává
s naší slabostí. Mohu říci, že když přistupuji na mši k přijímání, setkává se
Pán s mojí slabostí? Ano. Můžeme to říci, protože je to pravda! Pán se
setkává s naší slabostí, aby nás opět přivedl k našemu prvotnímu
povolání, totiž být k obrazu a podobě Boha. To je prostředí eucharistie;
toto je modlitba.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:


Změna času bohoslužeb

Dne 25.3.2018 dochází ke změně času, ze 2:00 se posouvá ručička na
3:00, a tak začíná platit letní čas. Spolu s tím dochází ke změně začátku
bohoslužeb ve Křinci (úterý) a v Hrubém Jeseníku (středa). V obou
případech budou bohoslužby začínat od 18:00. Změna platí od 27.3.2018
včetně.


Velký pátek

Velký pátek je den přísného postu: zdrženlivosti od masa a újmy v jídle.
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.


Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů se uskuteční na Slavnost Vzkříšení, dne 1. dubna po mši
svaté.



Adorace

Výstav Nejsvětější svátost se koná každý první čtvrtek v měsíci
v Rožďalovicích od 16:30.


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). Další setkání budou:
4.4., 2.5., 6.6., 4.7., 1.8., 5.9., 3.10., 7.11., 5.12.
Všichni jste srdečně zváni. Dne 4.4.2018 bude setkání od 19:00.


Webové stránky

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


Novéna k Duchu svatému

Po slavnosti Nanebevstoupení Páně, se církev modlí novénu k Duchu
svatému. Novéna letos začíná v pátek 11.5.2018. Rád bych, abychom se
ji modlili společně, i když třeba nebudeme fyzicky pospolu jako jedno
společenství. Dovoluji si připojit konkrétní novénu, kterou jsem našel na
internetových stránkách cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
Novéna se modlí po dobu 9 dnů až do Slavnosti Seslání Ducha svatého
(tedy 11. 5. – 19. 5. 2018).

Novéna k Duchu svatému – klášter Vyšší Brod
Přijď, ó Duchu svatosti, připrav mé srdce, přijď se silou svých
sedmi darů. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu moudrosti! Pouč mé srdce, abych měl
stále před očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abych dával
přednost před pozemskými a rozpoznal cestu vedoucí k věčnému
životu. Pomoz mi být stále připraven raději se vzdát cti, bohatství a
radostí tohoto světa než ztratit Tvou milost a věčnou spásu.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rozumu! Osviť mě, abych správně
pochopil a srdcem přijal tajemství spásy a Božího zjevení. Abych
prodléval ve světle svaté víry a ve všech životních situacích
rozpoznal působení Tvé prozřetelnosti. Učiň mě hodným Tě
jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž vycházíš.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rady! Stůj milostivě při mně v každé
nouzi, těžkosti a zoufalství. Dej mi poznat, co je nutné ke Tvé
oslavě a k spáse mé i všech lidí. Ochraňuj mě před všemi bludy a
veď mě po správné cestě Tvých přikázání.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu síly! Posiluj mou slabou vůli ve všech
pokušeních a trápeních tohoto života, abych odložil jakýkoliv lidský

strach, odvážně vyznával víru, v nesnázi trpělivě vytrval a obstál ve
všech úkladech ďáblových.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu umění! Uč mě poznávat v zázraku
stvoření Tvou všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe oslavovat,
jenž jsi počátek i konec všech věcí. Pronikni hluboko do mého
srdce, abych se ve svém životě vždy slovy i skutky řídil podle Tvých
přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát nic, co by
pro mě bylo neužitečné či škodlivé.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu zbožnosti! Dej mi smýšlení dětské
odevzdanosti a vřelé důvěry v Boha, mého Otce. Probuď ve mně
pravou velkodušnost a nedopusť, abych se zalekl nějaké oběti. Ať
se můj život stane působením Tvé milosti neutichající modlitbou
chvály a díků před Boží velebností.
Zdrávas Maria...
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu bázně Boží! Naplň mé srdce svatou
bázní, abych měl Boha vždy před očima a snažil se vyhýbat všemu,
co by se mohlo znelíbit Jeho velebnosti.
Zdrávas Maria...
Ó Duchu svatý, sladký Hosti mé duše, zůstaň u mě a učiň, ať i já
zůstanu stále u Tebe! Ó Maria, neposkvrněná Snoubenko Ducha
svatého, oroduj za mě ubohého hříšníka, jenž se k Tobě utíká.
Amen.

422A – Přijď, ó Duchu přesvatý

2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. /
V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.
3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. /
Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může
uškodit.
4. Viny z duší našich smaž / a vyprahlá srdce svlaž, / raněné rač
vyhojit. / Srovnej, co je zkřivené, / zahřej, co je studené, / a nedej
nám zabloudit.
5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi
podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu / a dej
v radost věčnou vjít.

2.4. – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

1.4. - BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

31.3. - BÍLÁ SOBOTA
VELIKONOČNÍ VIGILIE

30.3. – VELKÝ PÁTEK

29.3. – ZELENÝ ČTVRTEK

Čas

8:00

9:00

7:15

Čas
Pozn.

21:00

14:00 KŘÍŽOVÁ
CESTA

15:00

18:00

17:00 KŘÍŽOVÁ
CESTA

18:00

17:00

Čas

Pozn.

Čas

Čas

Pozn.

9:00

Čas

7:15

25.3. – KVĚTNÁ NEDĚLE

Sv. Havla

Sv. Václava

KOSTEL

ROŽĎALOVICE

MCELY

OBEC

16:00

V SOBOTU
24.3.

16:00

LOUČEŇ
Nanebevzetí
Panny Marie

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2018

bohoslužba
slova

10:30

19:00

19:00

bohoslužba
slova

10:30

Sv. Jiljí

KŘINEC

10:30

17:00

10:30

Sv. Václava

HRUBÝ JESENÍK

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

