FARNÍ LIST SRPEN 2016
Milí farníci,
srdečně Vás zdravím i touto cestou. Jsem rád, že již
necelé dva měsíce mohu spolu s Vámi putovat na cestě
k Bohu. Rád bych Vám poděkoval za to, jak se dáváte
k dispozici při různých službách, ať už se jedná o služby
během mše svaté, tak i při přípravě kostela. Je dobře, že
se snažíme společně nabídnout od Boha přijaté
schopnosti k větší Jeho cti a slávě. Rád bych se vrátil
ještě k tématu, které jsem otevřel krátce po mém
nástupu, a to pořadu bohoslužeb. Jsem rád, že se
alespoň pro některé z Vás staly i mše svaté ve všední den
součástí Vašeho života. Přesto ale musí ještě dojít
k určitým změnám, které možná budou pro některé
z Vás nepříjemné a možná budou i určitou komplikací.
Dovolil bych se Vám alespoň zčásti vysvětlit důvody
pro změnu. Jak víte, náš farní obvod tvoří sedm bývalých
samostatných farností: Mcely, Loučeň, Rožďalovice,
Žitovlice, Křinec, Hrubý Jeseník a Bošín. Není tomu tak
moc dávno, kdy se na tomto území nacházeli tři kněží,
kteří pečlivě spravovali své farnosti. Situace v počtu
kněží se zhoršila, ale počet farností zůstává stejný. Když
jsem Vás tedy již dříve žádal o změnu, měla více důvodů.
První z nich byla výzva našeho okrskového vikáře, abych
upravil pořad bohoslužeb a uvedl ho v soulad

s církevními zákony a druhým nemožnost přijet na mše
svaté včas. Pak již vůbec nebylo možné se s Vámi v klidu
setkat, aniž bych nespěchal již dál, respektive abych se
nesnažil dohonit své zpoždění. Tak došlo alespoň
k některým změnám a byly zachovány všechny čtyři mše
svaté v neděli. Byl jsem u našeho otce biskupa Jana
na schůzce ohledně našeho farního obvodu a dotkli jsme
se i tématu pořadu bohoslužeb. Při ní mě otec biskup
upozornil, že sloužit pravidelně čtyři mše svaté je možné
jen za jeho výslovného souhlasu, který mi ale nedává.
Své povolení mi přesto udělil pouze do konce letních
prázdnin. Rozhodnutí otce biskupa je třeba poslechnout,
nejen kvůli mému slibu poslušnosti, ale zároveň i jako
rozhodnutí toho, komu na naší farnosti záleží a chce, aby
prospívala. Zároveň si otec biskup přeje, abychom měli
čas se nejen setkat během mši svaté nebo se jen letmo
zahlédnout ve spěchu, ale abychom se mohli skutečně
potkat, ať už by se jednalo jen o přátelské pozdravení či
o svátost smíření nebo o požehnání růženců, zkrátka
abychom mohli tvořit farní rodinu. Jelikož letní prázdniny
jsou pomalu již u konce, rozhodl jsem se po domluvě
i s naším milým jáhnem Jaroslavem k následujícímu
pořadu bohoslužeb s platností od září:
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Svátost smíření

Jak jsem již před časem nabízel, možnost k svátosti
smíření je pravidelně půl hodiny před každou mší svatou,
případně po dohodě i v jiném čase.


Intence (Úmysl mší svatých)

Je možné sloužit mši svatou na nějaký úmysl (intenci), ať
třeba na vyjádření díků či za prosbu či ve prospěch
nějakého konkrétního člověka. Nevím, jaká byla dřívější
praxe, slyšel jsem různé informace. Každopádně můžete
s Vašimi úmysly za mnou přicházet, a pokud již nebude
konkrétní mše svatá zamluvená někým jiným, rád Váš
úmysl přijmu. Bývá zvykem, že se dává příspěvek, který
se nazývá mešní stipendium a vyjadřuje částečně i oběť
toho, který přichází s úmyslem mše svaté. Samozřejmě
se nejedná o koupi mše svaté, ale o dobrovolný
příspěvek.


Náboženství

Po necelých dvou měsících spolu s Vámi jsem nabral
dojmu, že bude asi velice těžké v některé ze škol
v našem farním obvodě najít čtyři děti, které by měly
zájem o náboženství. Přesto se o to pokusím. Pokud by
můj pokus byl neúspěšný a pokud by se našel nějaký
školák či školačka mající zájem o náboženství, rád vyjdu
konkrétním možnostem vstříc.

I Vám ostatním, kteří by měli zájem si popovídat o víře,
nabízím své služby.


Ministrování

Rád bych povzbudil chlapce, pokud by měli chuť a
odvahu, aby si vyzkoušeli ministrantskou službu, byla by
to pro mne pomoc u oltáře.


Svátost křtu, pohřeb, svatba

Ve všech těchto záležitostech mne prosím kontaktujte a
domluvíme se ve shodě s Vašimi potřebami.


Svátost nemocných, svaté přijímání

Protože ještě nemám všechny potřebné kontakty v rámci
celého farního obvodu, prosím Vás, pokud byste věděli o
někom, kdo by rád přijal svátosti a nemůže přijít do
kostela nebo se rád setkal s knězem, dejte mi vědět, rád
ho navštívím.


Fara ve Mcelích

Na faře ve Mcelích probíhá od 16.8.2016 rekonstrukce
el. rozvodů, vodovodních rozvodů, topení a statické
zajištění budovy. Rekonstrukce by měla trvat necelé tři
měsíce. Z tohoto důvodu má přítomnost na faře bude
omezena, přesto mobilní telefon bude stále
v pohotovosti, takže se klidně ozvěte a domluvíme se.
Děkuji Vám předem za pochopení.

Po rekonstrukci bude na faře kancelář farní knihovna i
archiv, bude tam i společenská místnost s kuchyňkou.
Rád bych, aby se stala místem našeho setkávání, a
ujišťuji Vás, že budou dveře pro Vás otevřené.
Rád bych Vás také ujistil, že přivítám každého, kdo by byl
ochoten pomoci třeba se zvoněním, hrou na varhany,
úklidem kostela i s jinými potřebnými činnostmi. I když je
náš farní obvod složen z původně samostatných farností,
doufám, že podle Vašich možností, budete navštěvovat
kostely v rámci celého našeho území a budete se tak
vzájemně více poznávat. Rád bych také časem vytvořil
webové stránky farnosti, abychom byli vzájemně lépe
informováni.
Závěrem Vás prosím hlavně o Vaše modlitby, jsem rád,
že mohu být s Vámi.
P. Lukáš

Kontakt: P. Lukáš Hrabánek
mobil: +420 607 959 520
email: farnostmcely@gmail.com
jáhen Jaroslav Pekárek (Křinec, Hrubý Jeseník)
mobil: +420 608 381 234
email: pekor@tiscali.cz

Poutní slavnost ke svatému Václavu:
ve středu 28. září 2016 v 18 hodin v Hrubém Jeseníku
v neděli 2. října 2016 v 7:15 hodin ve Mcelích

