FARNÍ LIST ADVENT 2016
Milí farníci,
první nedělí adventní spolu vstupujeme do dalšího liturgického období,
které odstartovává nový liturgický rok. Toto období je dobou vnitřního
usebrání a ztišení, abychom se mohli soustředit na toho, kdo přichází.
Koho ale vlastně čekáme? Tak by měla v jistém smyslu znít i naše
počáteční otázka. Očekáváme příchod Krista? Jsme připraveni se s ním
setkat? Ono setkání, na které se sami a zároveň společně připravujeme
má několik rovin. První z nich je příprava na Slavnost Narození Páně,
v ní se snažíme ztišit, abychom stále mohli odhalovat, jaký význam má
dění oné vánoční noci pro každého z nás. Druhou rovinou je očekávání
druhého příchodu Krista, které rezonuje i v modlitbě mše svaté, když
říkáme: „na Tvůj příchod čekáme Pane Ježíše Kriste“. Třetí je setkání se
s Kristem ve svém srdci, což vyjadřujeme v jedné písni: „učiň si v mém
srdci chrám“. Čtvrtou rovinou můžeme vnímat každé setkání
s eucharistickým Kristem, kdy ho pod způsobou chleba a vína skutečně
a reálně přijímáme ve svátosti oltářní. V adventní době by se naše
snaha měla projevit i pomocí radostného půstu. Každý z nás asi dobře
zná například ze svých dětských let či ze života dětí a vnoučat adventní
kalendáře, kdy se především ti nejmenší snaží omezit denní spotřebu
čokolády pouze na onen malý kousek čokolády, který naleznou
v okénku. Chceme se pro naše adventní úsilí tímto inspirovat a tak se
třeba můžeme pomodlit něco navíc, můžeme zajít na mši svatou i ve
všední den, nebo můžeme přijít o trochu dříve do kostela a zůstat
v tichosti před svatostánkem. Rád bych pro dobu adventní zavedl

možnost adorace, neboli výstav Nejsvětější Svátosti a to ve čtvrtek
v Rožďalovicích půl hodiny před začátkem mše svaté, tedy od 16:30
pro ty, kteří budou chtít. Na závěr by pak následovalo svátostné
požehnání a mše svatá.
Přeji Vám vytrvalost v přípravě na příchod Krista a kéž je pro Vás tento
adventní čas dobou milostiplnou.
Váš P.Lukáš

Adorace
Každý čtvrtek v době adventní se uskuteční od 16:30
v kostele svatého Havla v Rožďalovicích. Začne
vystavením Nejsvětější svátosti v monstranci a poté
bude prostor ticha pro soukromé rozjímání a ztišení.
Deset minut před začátkem mše svaté (16:50) bude
následovat svátostné požehnání. Jelikož nevím, zda
se tento druh eucharistické úcty v našich kostelích
praktikoval, dovoluji si Vás poprosit, aby si příchozí
v tichosti vybrali místo v lavici a následně si buď
klekli, pakliže to zdravotní stav dovolí, nebo si sedli. Přicházet můžete
kdykoliv. Předem děkuji za Vaše pochopení.

Svátost smíření
Příležitost ke svátosti smíření je pravidelně půl hodiny před každou mší
svatou, případně po dohodě i v jiném čase.

Adventní věnce, betlémy
Na 1. neděli adventní budou ve všech kostelích posvěceny adventní
věnce. V kostelích jsme také zahájili přípravu betlémů – jejich čištění a
opravy, aby bylo možné je na Vánoce vystavit. Všem pomocníkům díky.

Bylo:
 Dne 5.11.2016 proběhla v kostele svatého Václava tradiční
dušičková mariánská pouť, kterou celebroval generální vikář
litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Po mši svaté byla
krátká pobožnost na místním hřbitově s požehnáním hrobů. Na
závěr jsme se sešli na faře a mohli se nasytit a trochu zahřát.
Všem pomocníkům srdečné díky.
 Dne 24.11. proběhla ve Mcelích vikariátní konference
mladoboleslavského vikariátu. Zahájena byla mší svatou ke cti
svatého Václava, následovalo pak jednání na faře. Z našeho
vikariátu se sešlo včele s panem vikářem Leopoldem Pasekou
10 kněží.
 Odpoledne 24.11.2016 byl při mši svaté v Rožďalovicích přijat
do katechumenátu Jiří Kudroň. Provázejme ho při jeho přípravě
na křest modlitbou.

Bude:
 V sobotu 3.12.2016 v 17:30 se bude konat v kostele sv. Václava
ve Mcelích Adventní koncert. Vystoupí hudební soubor MUSICA
FESTIVA DI PRAGA.

 V neděli 4.12.2016 v 17:00 se bude konat v kostele sv. Jiljí
v Křinci předvánoční koncert. Účinkují manželé Pergelovi
s dcerou Ludmilou.

 V sobotu 17.12 2016 při mši svaté v 16:00 na Loučeni bude
provedena česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
 V úterý 20.12.2016 v 18:00 bude v kostele sv. Havla
v Rožďalovicích vánoční koncert „Budiž pozdraveno světlo“.
Účinkovat bude dětský pěvecký sbor ze ZUŠ Mnichovo Hradiště
ZVONKY.

V poslední době se množí dotazy na dobu a místo konání bohoslužeb o
Vánocích. Pro Vaši informaci uvádím pořad od Štědrého dne do svátku
svatého Štěpána, kompletní pořad na vánoční svátky bude uveden
v příštím farním listu.
Přehled bohoslužeb 24.12. – 26.12. 2016
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Kontakt: P. Lukáš Hrabánek
mobil: +420 607 959 520
email: farnostmcely@gmail.com

