FARNÍ LIST ŘÍJEN 2016
Milí farníci,
Vstoupili jsme společně do dalšího měsíce Roku Božího milosrdenství měsíce října, kdy se zvláště snažíme spolu s Pannou Marií poznávat
našeho Pána Ježíše Krista skrze jednotlivá tajemství modlitby růžence.
Můžeme se tak zastavit nad jednotlivými etapami Kristova
vykupitelského díla, které nám otevírá dveře spásy. Už jeho život
můžeme s klidným svědomím vnímat jako největší projev Božího
milosrdenství, protože On přišel, aby nás zachránil z vězení hříchu a
osvobodil nás pro věčný život. Toto poselství je nám všem různými
způsoby předáváno, hlásáno a nabízeno, abychom na něj nějakým
způsobem reagovali a snažili se kladně odpovědět na projevené Boží
milosrdenství vůči nám. Zanedlouho si však budeme moci uvědomit, že
by se milosrdenství nemělo projevovat pouze ve vztahu mezi Bohem a
člověkem, a to jen jednostranně ve prospěch člověka, ale že i my máme
možnost být milosrdní vůči našemu bližnímu. Od 1. Do 8. listopadu totiž
budeme moci při splnění stanovených podmínek získat pro duše v očistci
plnomocné odpustky. Tito „čekatelé nebe“ si už nemůžou sami pomoci a
jsou tedy odkázáni na nás, na naší vzájemnost, na naši bratrskou lásku.
Snažme se tedy i my být milého, milujícího srdce, vůči našim zesnulým
bratřím a sestrám.

Podmínky pro získání plnomocného odpustku (vždy pouze jeden denně):
1.možnost: 1.11.odpoledne a 2.11.

Kde: v kostele
-

Svátost smíření
Svaté přijímání
Modlitba na úmysl Svatého otce
Modlitba Páně – Otče náš
Vyznání víry

2. možnost: 1.11. až 8.11.
Kde: hřbitov
-

Svátost smíření
Svaté přijímání
Modlitba na úmysl Svatého otce
Modlitba za zemřelé

Mimořádné mše svaté a pobožnosti o Dušičkách:
 Středa 2.11. v 16:00 v kapli na Rožďalovickém hřbitově, poté
bude následovat krátká pobožnost za zemřelé a posvěcení hrobů
 V sobotu dne 5.listopadu v 10:00 se v kostele svatého Václava
ve Mcelích uskuteční tradiční listopadová dušičková mariánská
pouť. Budeme moci v našem středu uvítat generální vikáře naší
litoměřické diecéze Mons. Martina Davidka, který bude hlavním
celebrantem mše svaté. Po mši svaté vyjdeme z kostela ven na
hřbitov a budeme mít krátkou pobožnost za duše v očistci a poté
bude následovat posvěcení hrobů na tamějším hřbitově. Po
skončení duchovního programu se budeme moci občerstvit a

ohřát na faře. Všichni jste srdečně zváni. (Ten den nebude mše
svatá v 8:00).


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.


Sbírka na pomoc Itálii

V měsíci září jsme prostřednictvím sdělovacích prostředků byli svědky
zemětřesení v severní Itálii. V této souvislosti byla vyhlášena Českou
katolickou charitou možnost přispět na obnovení zdevastovaných
oblastí. Jsem rád, že se i v našem farním obvodu uskutečnila sbírka,
která byla věnována na tento účel. Jsem rád, že jsme mohli být na dálku
solidární s postiženými a alespoň kapkou v moři přispět a vyjádřit naši
sounáležitost s poškozenými. Vybrali jsme 6 150 Kč. Pán Bůh Vám odplať
za Vaší štědrost a ještě se snažme doprovázet naše italské blízké svou
modlitbou.


Fara ve Mcelích

Oprava fary ve Mcelích se blíží ke svému konci, po opravě všech
důležitých rozvodů (elektřina, voda, odpad a topení), se ve čtvrtek 13.10.
poprvé zatopilo. Jelikož probíhá více prací najednou, rekonstrukce
probíhá svižně. Očekávám, že koncem října se již bude víceméně vše
hotové a budu se moci už ubytovat.
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Kontakt: P. Lukáš Hrabánek
mobil: +420 607 959 520
email: farnostmcely@gmail.com

