FARNÍ LIST VÁNOCE 2016
Milí farníci,
během adventní doby jsme se
připravovali na Vánoce. Naše příprava
snad nezůstala jen u vnějších
záležitostí jako je úklid naší
domácnosti a zdobení vánočních
stromků, ale dotkla se i našeho nitra,
abychom mohli i v něm zakusit
narození Pána. Tento rok jsme měli
možnost, která se ne každý rok
opakuje, měli jsme totiž příležitost
prožít zvláštním způsobem Boží milosrdenství. Jistě nás napadne, že se
tomu děje zvláště při svátosti smíření (sv. zpovědi), ale měli jsme také
možnost při splnění předepsaných podmínek získat plnomocné
odpustky buď pro sebe, pro naše blízké či pro naše zemřelé. Ať už jsme
této zvláštní milosti využili nebo ne, můžeme neustále žasnout, jak je
Bůh milosrdný nejen k nám, k naší osobě, ale k nám lidem, a tak
obdivovat jednu z jeho vlastností. Vždyť i Kristovo narození můžeme
chápat v kontextu Božího milosrdenství, které každého z nás, aniž
bychom si to mohli nějakým způsobem zasloužit, chce zachránit
z područí hříchu a přivést do věčné blaženosti a pokoje. I v našem
životě by milosrdenství mělo hrát roli, neměli bychom být pouze jeho
příjemci, ale i těmi, kteří mají sami milé srdce. Jaké je takové srdce?
Takové srdce je především naplněné Boží láskou, je zakořeněné v Bohu
a přitom vidí druhého a snaží se přijatou lásku rozdávat. Vánoce jsou i
pro nás zvláštní možnosti, kdy můžeme dělat skutky milosrdenství,
které rozlišujeme na skutky tělesného a duchovního milosrdenství.

Skutky tělesného milosrdenství jsou: sytit hladové, dávat pít žíznivým,
odívat nahé, ujímat se pocestných, navštěvovat nemocné, navštěvovat
vězně a pohřbívat zemřelé. Skutky duchovního milosrdenství jsou tyto:
radit pochybujícím, poučovat nevědomé, napomínat hříšníky, utěšovat
zarmoucené, odpouštět urážky, trpělivě snášet obtížné a modlit se za
živé i zemřelé. Kéž tedy si neustále uvědomujeme dary, které jsme od
Boha přijali a i my se stále stáváme Jemu podobnými a kéž tak šíříme
radostné poselství Vánoc, že v Kristu můžeme dojít všichni
milosrdenství a pokoje.
Z celého srdce Vám přeji a vyprošuji milostiplné prožití vánočních
svátků
Váš P.Lukáš

Adorace
Během adventní doby jsme se měli možnost scházet
při adoraci (výstavu Nejsvětější svátosti). Rád bych
Vám mnohokrát poděkoval, že jste tento druh
pobožnosti takto přijali. Myslím, že by měla zůstat
aktuální v naší farnosti i v novém roce. A proto bych
byl rád, aby každý 1. čtvrtek v měsíci byla možnost
opět se od 16:30 do 16:50 ztišit a poklonit se našemu
Pánu.

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

Betlémy
V kostelích jsme také zahájili přípravu betlémů – jejich čištění a opravy,
aby bylo možné je na Vánoce vystavit. Všem pomocníkům mnohokrát
děkuji. Betlémy spolu s vánoční výzdobou zůstanou v našich kostelích
do 2.února. Zájemci o jejich shlédnutí mají možnost přijít půl hodiny
přede mší svatou nebo po domluvě.

Betlémské světlo
U betlémů bude také svíčka, kde si během vánočního oktávu každý
může odnést betlémské světlo (tedy do 1.1.2017).

Koncert
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.
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