Pravidelný pořad bohoslužeb
v Mělníku a okolí

INFO
EFFATHA - OTEVŘI SE
Ve shonu dnešní doby jsme
zahlcováni řekou často nedůležitých
informací a uniká nám to podstatné.
Vzájemná komunikace, přátelství a to,
co činí člověka skutečně svobodným
- vědomí Boží lásky. Evangelista Jan
ve svém 1. listu ve 3.kap. V 2-3 říká:
„Milovaní již teď jsme Boží děti.”
Od října každý druhý čtvrtek
v měsíci chceme otevírat své uši
a srdce k naslouchání slova Božího,
k modlitbě, ke vzájemné křest´anské
lásce.
Zve společenství RUT.
Co nám ta společná modlitba
také přináší?
Když bereme modlitbu vážně,
naše láska roste a prohlubuje se i naše
poznání Milovaného. To přichází
tehdy, když nasloucháme jeho slovům a
objevujeme, že jsou plna významu, který
nám zůstával skrytý, a že jsou naplněna
i láskou, která nám předtím zůstávala
skrytá. A z toho pak člověk čerpá, jak
se chovat a jak ustát složitější a nepříliš
šťastná období života.
A to není zase tak málo.
Alena Manšingrová

01. 10. 2009
od 13.30 se těšíme
na všechny děti, které mají zájem o
výuku náboženství. Seznámíme se
a domluvíme termíny setkání.
P. Jacek a P. Mirek

Zahajujeme tradiční
I. čtvrtek v měsíci,
který připadá na 1. 10. 09.
Program zajistí společnost
MÚZA
s Pásmem Podzimní Nálady.

Účinkuji:
Hudba - M. Krauz

Recitují - Blanka Stráchalová,
		
Věra Turková,
		
Miroslav Nědílek

F A R N Í Z P R AVODAJ
Z á ř í - Ř í j e n 2 0 09

Platí od 01.10.2009

Neděle:

8.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
9.30 - kostel sv. Petra a Pavla (na Vyhlídce)
11.00 - kostel Narození Panny Marie v Záboří
18.00 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)

Úterý:

17.00 - kostel kapucínů (nám. Míru)

Středa:

7.30 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)

Čtvrtek:

7.30 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)

Pátek:

16.30 - kostel kapucínů (nám. Míru)
- adorace nejsvětější svátosti
17.00 - mše sv.

Sobota

:

7.30 - kostel sv. Ludmily (Pražská ulice)
17.00 - kostel sv. Václava ve Vysoké
(mše z nedělní platností)

První sobota měsíce

18.00 - kostel sv. Vavřince na Pšovce
			
(mše sv. z mariánskou pobožností)

Římskokatolická farnost Proboštství sv. Petra a Pavla v Mělníku
Na Vyhlídce 18, 276 01 Mělník, tel: 315 622 337; mobil: 731 402 963

Spravujeme též farnosti: Mělník - Pšovka, Záboří, Vysoká, Šemanovice, Medonosy.

Duchovní správu zabezpečují Misionáři Matky Boží z La Saletty: P. Jacek Zyzak, MS; P. Mirosław Mateńko, MS
Více o nás a o naší farnosti: www.saletini.cz
Na Vaše příspěvky do tohoto zpravodaje se těšíme na adrese: farnostmelnik@quick.cz,
můžete je také osobně předat duchovním správcům.

Křest´anská modlitba se obrací i k Marii
Křest́anská modlitba se obrací k Bohu ale i k těm, kteří u Boha
už přebývají - ke svatým. Mezi těmi, ke kterým se obrací křest´anská
modlitba zaujímá mimořádné postavení Maria, Matka Páně. Není prostě
jen největší ze světců, nýbrž je jediná a jedinečná. To, co všechno o ní bylo
napsáno jde do nedozírna. Mnohé z toho je velmi krásné, výstižné, pravdivé
a vyvěrá z nejryzejších zdrojů křest´anské víry, ale něco mnohé z toho lze
pochválit méně, nebo vůbec ne. Musíme se tedy snažit, abychom mezi tím
uměli jasně rozlišovat.
Mariina důstojnost a postavení spočívá v tom, že je Matkou
Vykupitele, Bohočlověka Ježíše Krista. Tím, že se
stala jeho matkou, stala se křest́ankou. Tím, že žila
pro své dítě, dorostla do zralosti křest́anského života.
Ona spoluprožívala jeho život. Následovala ho
až pod kříž, plná víry. Syn Boží se stal v Marii
člověkem, čímž vstoupila do nejtěsnějšího vztahu
k Bohu. Když Maria po odchodu svého syna žila
u Jana, jistě ji věřící vyhledávali a tázali se
na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o
třiceti letech jeho života. I na ni sestoupil Duch
svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života.
Nelze si představit, že by k ní lidé nepřicházeli se
svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby.
Vždyťviděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem;
jistě jí mnozí říkali: „Vzpomeň si na mne ve své modlitbě”. A tak to zůstalo
i nadále. Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy. Zvláště
zřetelně se projevuje hledání její pomoci. Maria je „Potěšení zarmoucených”,
„Pomocnice křest́anů”, „Matka dobré rady”. Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale
ne jako bohyně, která žije v blaženosti své povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je
z milosti Kristovi. Křest́an si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk
může do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela
nedocenitelné. Proto k ní trpící neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale
nepomáhá svou vlastní mocí, protože ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými
instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní vůle a moci, oni za nás u Boha
jen prosí. Modlitba růžence v sobě obsahuje stále se opakující volání po Mariině
přímluvě; zahrnuje v sobě všechnu bídu doléhající na člověka a obsahuje rozjímání a
přemítání o jejím životě, který byl naplněný Bohem. Toto rozjímání je zaměřeno na
život Kristův. Mariánská úcta je tedy křest́ansky oprávněná a správná; nebyla to dobrá
chvíle, když se někteří domnívali, že kvůli pravé úctě k Bohu je třeba přerušit spojení
s Kristovou Matkou. K tomu ale nedošlo náhodou. Člověk má totiž sklon
přeceňovat to, co miluje. Tak se do vztahu k Panně Marii dostalo leccos
přehnaného a blouznivého. K tomu přistupovaly vlivy legend, lidová touha
obklopit milované postavy mimořádnými jevy a vyplnit jejich život zázračnými
událostmi. Dále sentimentalita, sklon k nasládlosti a změkčilosti. Toto všechno
napáchalo v oblasti mariánské úcty hodně zla. Nelze se tedy divit tomu, že se
proti tomu zvedla kritika všeho druhu, oprávněná i neoprávněná, a že leckteří
opravdoví lidé nenacházejí k Marii cestu. Chtějí se vymanit z přepjatostí
a pokřivenin, nedokáží však rozlišovat, a proto odhazují vše. To je ale veliká
ztráta, protože dějiny křest́anské zbožnosti ukazují, jak dokonale je propojena pravá
mariánská úcta s bdělým smyslem pro křest́anskou pravdu.
R. Guardini, O modlitbě

Papežská návštěva
Praktické informace

Organizační informace pro účastníky mše svaté
se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi

Kdy: Pondělí 28. září 2009 v 9:45 hodin.

Kde: Stará Boleslav - travnatá plocha v blízkosti Mělnické silnice.

Se zřetelem k dopravním omezením a předpokládaným čekacím
dobám při parkování je potřeba plánovat příjezd s dostatečným
předstihem.

Koncelebrace kněží a asistence jáhnů: Přihlášky ke koncelebraci

již byly uzavřeny. Kněží, kteří se přihlásili, si ke koncelebraci vezmou
humerál, bílou albu, cingulum a červenou štolu, podobně také jáhni.

Přístup do sektorů: Areál konání bohoslužby bude otevřen v pondělí

28. září od 4:00 hodin. Od 6:00 hodin začne společný program.
Sektory budou označeny souřadnicovým systémem, toto označení
bude na jednotlivých místenkách. Poutníci by měli být v sektorech
nejpozději v 9:00 hodin. Dobrá viditelnost bude zajištěna
velkoplošnými obrazovkami. Prosíme, dbejte pokynů pořadatelů,
kteří vám rádi pomohou s nalezením vašeho sektoru.

Místa k sezení: V sektorech je možné využít vlastní skládací židličky.
Hygienické zázemí a občerstvení: V areálu bude umístěno dostatečné
množství mobilních WC, které budou umístěny po vnějších stranách
sektorů. V jejich blízkosti naleznete i stany s pitnou vodou pro
občerstvení.

Zdravotní služba: Na označených místech v areálu konání mše svaté

bude k dispozici zdravotní služba se zajištěnou dostupností do všech
sektorů; v každém sektoru bude k dispozici dvojčlenná zdravotní
hlídka.

Předprogram: V neděli 27. září od 20:00 hodin je předprogram
na Mariánském náměstí. Od 22:30 možnost noční adorace v bazilice
Panny Marie. K dispozici jsou zpovědníci, skupiny přímluvné
modlitby a osoby k duchovnímu rozhovoru.

Stanové městečko: Pro poutníky je možnost využít prostor u
„stanového městečka” k postavení vlastních stanů nebo přespání
pod širým nebem. Přístup do sektorů bude umožněn od 4:00 hodin.

Pořadatelé: V uličkách mezi sektory jsou vám k dispozici pořadatelé
a zdravotní hlídky Maltézské pomoci ve vestách označených
maltézským křížem. Z informačního stanu je přímé spojení
na hlavního i krizového pořadatele.

Svaté přijímání bude podáváno ve všech sektorech, podávající budou

pod červenobílým deštníkem. Upozorňujeme, že ke svatému
přijímání mohou přistoupit křest´ané žijící svátostným životem
ve společenství katolické církve, kteří jsou na přijetí Eucharistie
patřičným způsobem připraveni. Pokud z nějakého důvodu nebudete
moci přijmout eucharistii při mši svaté, máte možnost požádat
o její přijetí i dodatečně ve dvou označených stanech za posledními
sektory.

Odchod z areálu: Sektor y opustíte až po odjezdu Svatého otce.
Po skončení bohoslužby zůstaňte na svých místech, je připraven
další program. Areál budete opouštět postupně, dbejte pokynů
moderátorů a pořadatelů.

Příprava na život v manželství
6.10.-1.12. 2009

v Pastoračním středisku,

Kolejní 4, Praha 6 (sv. Vojtěch),

vždy v úterý od 19,30 do 21,30.
Snoubenci se přihlašují PŘEDEM
telefonicky nebo mailem

POZOR!

Kapacita přípravy je omezená!

Přihlašování v průběhu přípravy není možné!

Témata jednotlivých večerů:

- Jak katolická církev chápe manželství
- Psychologie partnerského vztahu
- Rodiče, přátelé a my
- Konflikty a jejich řešení
- Jak prožívat v manželství vztah k Bohu
- Manželství a sexualita
- Děti a my
- Obsah manželského slibu,
průběh svatebního obřadu

Termíny dalších příprav:

12.10. - 9.11.2009 Nymburk,
Křest́anská psychologická poradna,
Bedřicha Smetany 541/20,
tel. 603 859 626,
email: jan_capek@volny.cz
---------------------------------------------------------------Pořádá Centrum pro rodinu
při Arcibiskupství pražském,
Thákurova 3, 160 00 Praha 6,
tel. 220 181 777,
e-mail: cpr@apha.cz, http://cpr.apha.cz/
s Občanským sdružením
Rodinné centrum Praha,
Dne 17. 10. 09

bp. Jan Baxant posvětí

opravenou kapličku v Medonosech.
Oslava začne slavnostní mší sv.
v 15 hod. ve farním kostele.
Všichni jste srdečně zváni.

