FARNÍ LIST - LÉTO 2019
Milí farníci, jistě si pamatujeme, jak jsme se
v dětských letech učili postupně vnímat čas.
Spolu s tím jsme se učili, kdy začínají jednotlivá
roční období. Léto začíná 21. června, ale již
několik týdnů, jak jsme v posledních letech
zvyklí, zažíváme teplé počasí. Začátek tohoto období v nás možná i podvědomě
vzbuzuje určité nadšení, vždyť jsme si navykli dělit náš život na školní roky a
prázdniny, a právě s létem máme spojené zasloužené volno. Prázdniny slouží
k tomu, abychom si alespoň trochu odpočinuli a abychom se mohli věnovat
různým záležitostem, na které jsme neměli během školního a dá se říci i
pravidelného rozvrhu čas. Nabízí se nám tak rozmanité využití, můžeme se
setkávat s našimi nejbližšími, můžeme otevřít nějakou zajímavou knížku, jít na
výlet, a existuje jistě spoustu dalších možností. Kromě toho, ale můžeme
otevřít i Písmo svaté, můžeme se možná i více modlit, můžeme se s našimi
blízkými podělit o dar víry, který jsme přijali, můžeme jim sdělit, že člověk
nemusí hledat občerstvení jen v nějaké mimořádné aktivitě, ale že člověk může
nacházet občerstvení u Pána Ježíše. Možná si takto společně vybavíme
vyprávění o Pánu Ježíši a samařské ženě z Janova evangelia (4.kapitola), která
šla nabrat vodu ke studni. Žena měla žízeň, možná bylo také takové horko, jak
my zažíváme v létě v posledních letech, a přesto to nebyla jen žízeň po vodě ze
studny či z kohoutku, byla to žízeň její duše po Bohu. Pán Ježíš jí i nám říká:
„Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody,
kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm
pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Nabízím Vám tedy, až budou opět
teplejší dny, vzít si tento evangelijní úryvek a přečíst si ho, ne rychle, ale
pomalu, stát se jeho součástí, vždyť i my přicházíme k Pánu Ježíši. Žízníme.
Žízníme i po vodě živé?
Přeji Vám vše požehnané prožití letních prázdnin, a to zvláště našim školákům
a těším se, že se uvidíme zvláště na dvou větších červencových akcích, a to 6.7.
v 10:00 ve Mcelích při mariánské mcelské pouti, kdy netradičně budeme
začínat u sochy Panny Marie u krámu a 21.7. v 10:00 v Rožďalovicích při

mariánské karmelské pouti, která bude ještě obohacena o udílení svátosti
biřmování naším otcem biskupem Mons. Janem Baxantem našim sedmi
kandidátům. Pamatujme na ně prosím ve svých modlitbách.
Váš P.Lukáš
Se svatým otcem Františkem pokračujeme v zamýšlení se nad jednotlivými
částmi mše svaté

8. Bohoslužba slova, dialog mezi Bohem a Jeho lidem (Žid 1,1-2)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Budeme dnes pokračovat v katechezích
o mši svaté. Po pojednání o jejích
úvodních obřadech, budeme dnes
uvažovat o bohoslužbě slova, která tvoří
její konstitutivní část, neboť se
shromažďujeme právě proto, abychom naslouchali tomu, co pro nás Bůh učinil
a zamýšlí učinit. Jde o zkušenost, které se nabývá „v přímém přenosu“ a nikoli
z druhé ruky, protože „když se v církvi čte Písmo svaté, Bůh sám mluví k svému
lidu a Kristus, přítomný svým slovem, hlásá radostnou zvěst“ (Všeobecné
pokyny k Římskému misálu, 29; srov. Sacrosanctum concilium, 7;33). Kolikrát
jen se během čtení Božího slova začínáme rozhlížet kolem a komentovat svoje
okolí? Nebo se má během čtení Božího slova klábosit? Nikoli, protože, bavíš-li
se s lidmi, nenasloucháš Božímu Slovu. Když zní Boží Slovo - čtení, žalm a
evangelium – máme otevřít srdce, protože k nám promlouvá sám Bůh, a
nemyslet na něco jiného či mluvit o něčem jiném.
Vysvětlím, k čemu při bohoslužbě slova dochází. Biblický text totiž přestává být
písmem a stává se živým slovem, které pronáší sám Bůh tady a teď. Skrze
lektora nás oslovuje Bůh a dovolává se nás, kteří s vírou nasloucháme. Duch,
který »mluvil ústy proroků« (Krédo), inspiroval svatopisce, »aby Boží slovo
opravdu působilo v srdcích to, čemu nasloucháme ušima« (Úvod k mešnímu
lekcionáři, 9). K naslouchání Božímu slovu je zapotřebí mít otevřené také srdce.
Bůh promlouvá a my Mu popřáváme sluchu, abychom pak uskutečňovali to, co

jsme slyšeli. Je velice důležité naslouchat. Někdy možná dobře nerozumíme,
protože některá čtení jsou trochu obtížná. Bůh k nám však promlouvá jinak a
my nasloucháme ve ztišení.
Potřebujeme naslouchat! Jde totiž o život, jak trefně připomíná pronikavý
postřeh, že »nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z
Božích úst« (Mt 4,4); o život, který nám dává Boží slovo. V tomto smyslu,
mluvíme o bohoslužbě slova jako o „stolu“, který prostírá Pán, aby sytil náš
duchovní život. Tento bohatě prostřený stůl otevírá široký přístup k pokladům
Bible jak Starého, tak Nového zákona, protože v nich církev hlásá jedno a totéž
Kristovo tajemství. Pomysleme na bohatství biblických čtení, nabízené třemi
nedělními cykly, které nás ve světle synoptických evangelií provázejí během
liturgického roku. Je to obrovské bohatství! Rád bych zde podtrhnul také
význam responsoriálního Žalmu, který má usnadňovat meditaci předchozího
čtení. Je vhodné Žalm zpívat, alespoň jeho odpověď.
Liturgický přednes samotných čtení spolu se zpěvy z Písma svatého vyjadřuje a
podporuje církevní společenství, provází všechny a každého. Je proto jasné,
proč je zapovězeno opomíjet čtení a nahrazovat je nebiblickými texty. Zaslechl
jsem, že někde byla čtena nějaká novinová zpráva, protože to byla novina dne.
To ne! Boží slovo je Boží slovo! Noviny můžeme číst potom. Takováto
subjektivní volba totiž ochuzuje a narušuje dialog, který probíhá mezi Bohem
a jeho lidem v modlitbě. Je naopak zapotřebí důstojného ambónu a užívání
Lekcionáře, vhodných lektorů a žalmistů. Je třeba hledat vhodné lektory, kteří
dovedou číst dobře, ne takoví, kteří komolí slova, takže se ničemu nerozumí.
Je třeba dobrých lektorů, kteří se přede mší připraví a zkusí si to, aby četli
dobře. To pak vytváří atmosféru vnímavého ztišení. »Bohoslužba slova se má
slavit tak, aby vedla k rozjímání; je proto nutné vyvarovat se jakékoli
uspěchanosti, která je na překážku usebranosti. Do bohoslužby slova vhodně
patří také krátké chvíle mlčení, přizpůsobené shromáždění — v nich ať srdce s
přispěním Ducha Svatého přijímá Boží slovo a připravuje odpověď modlitbou«.
Víme, že slovo Páně je pomoc, kterou nutně potřebujeme, nemáme-li zbloudit,
jak výstižně podotýká Žalmista, který se obrací k Pánu vyznáním: »Svítilnou

mým nohám je tvé slovo a světlem mé stezce« (Žl 119,105). Jak bychom mohli
konat svoji pozemskou pouť s jejími námahami a zkouškami, kdybychom nebyli
pravidelně živeni a osvěcováni Božím Slovem, které zní v liturgii?
Určitě nestačí slyšet pouze ušima, aniž bychom přijímali srdcem setbu
božského Slova a umožnili, aby přineslo užitek. Vzpomeňme na podobenství o
rozsévači a rozdílných výsledcích v závislosti na odlišných typech půdy (srov.
Mk 4,14-20). Působení Ducha svatého, jež propůjčuje této odpovědi účinnost,
potřebuje srdce, které se nechává ovlivnit a kultivovat, takže to, co slyší ve mši,
přechází do každodenního života podle pokynu apoštola Jakuba: »Slovo musíte
uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali sami
sebe« (Jak 1,22). Boží slovo v nás putuje, nasloucháme mu ušima a přichází do
srdce, odkud přejde do rukou, kde se mění na dobré skutky. Toto je trasa,
kterou musí projít, od uší přes srdce až rukám. Tomu se učme.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:
 Pouť ve Studcích
Na svátek sv. Cyrila a Metoděje 5.7.2019 se bude konat již tradiční
pouť v kapličce ve Studcích. Mše svatá bude v 10 hodin.
 Mcelská pouť
Mcelská mariánská pouť se bude konat v sobotu 6.7.2019 v 10:00.
Začátek bude u kamenné sochy Panny Marie u krámu. Odtamtud
půjdeme průvodem při zpěvu mariánských písní s doprovodem
kapely po silnici do kostela (bezpečnost bude zajištěna), kde bude
mše sv. spolu s mariánskou pobožností. Hlavním celebrantem bude
Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze. Poté
bude následovat pohoštění na faře. Předem Vám děkuji za Vaši
pomoc při přípravě i průběhu pouti. Ranní mše svatá od 8:00
v sobotu nebude.

 Karmelská pouť, Biřmování
Rožďalovická karmelská pouť, letos spojena s udílením svátosti
biřmování, se bude konat 21.7. v 10:00. Poté bude následovat
pohoštění v restauraci Na Hřišti a v areálu hřiště. Všichni jste
srdečně zváni, pozvěte prosím i Vaše blízké. Svátost biřmování
přijme 7 kandidátů, hlavní celebrant bude Mons. Jan Baxant, biskup
litoměřický.
Jedná se o mimořádnou akci v rámci celého farního obvodu, z toho
důvodu v neděli 21.7. bude kromě této poutní mše svaté pouze mše
svatá v 7:15 ve Mcelích, nebude mše svatá ani bohoslužba slova ve
Křinci ani v Hrubém Jeseníku, mše svatá v 9:00 v Rožďalovicích též
nebude.
 Pouť na Loučeni
Kostel na Loučeni je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, proto bude
v sobotu 17.srpna od 16:00 poutní mše svatá.
 Pouť v Bošíně
Stejně tak je kostel v Bošíně zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie,
poutní mše svatá tam bude v neděli 18.srpna od 10:30. Po mši svaté
jsme zváni evangelickou farností k setkání s pohoštěním na
evangelickou faru.
V ten den nebude mše svatá v Hrubém Jeseníku ani ve Křinci.
 Otevřený kostel v Rožďalovicích
Ve středu 17.7.2019 bude v rámci celorepublikové akce nazvané
„Gallasové a Clam-Gallasové, Noblesa severních Čech kostel
v Rožďalovicích otevřen, a to od 9:00 do 17:00. O akci se můžete
více podrobností dozvědět na internetových stránkách:

https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jakoinstituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/Clam-Gallasove.
 Svátost smíření
Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší svatou
(adorací, či křížovou cestou), po mši svaté či po vzájemné domluvě.

 Hovory o víře
Hovory o víře se uskuteční i v létě každou první středu v měsíci od 19:00,
a to 3.7.2019 a 7.8.2019. (V kalendáři je uvedeno chybně – první čtvrtek).
Všichni jste srdečně zváni.

 Koncerty v kostelích našich farností
• Mcely: středa 31.července.2019 od 19:00 – mimořádný koncert v rámci
XX. Mezinárodního festivalu TT-Loučeň 2019 k nedožitým 100.
Narozeninám P.Rudolfa Zimandla: vystoupí P. Čech (varhany) a A.
Schwarzová (soprán).
• Rožďalovice: čtvrtek 1.srpna od 18:30 – koncert v rámci XX.
Mezinárodního festivalu TT-Loučeň 2019. Vystoupí: M. Machovičová
(mezzosoprán), J.Kovačič (bas) a R. Melmuka (klavír).

 Sbírky
Datum

7.4.
14.4.
21.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.

M
1090
1150
2150
950
1100
1050
1372

R
630
1175
2696
1117
530
1700
881

Ž
0
0
0
0
0
0
0

L
530
380
180
140
390
620
571

K
1262
670
1300
450
210
620
1708

HJ
520
750
4390
510
536
540
200

B
0
0
0
0
0
0
0

Sbírka ze dne 19.4.2019 byla věnována na biskupstvím vyhlášenou sbírku na
Svatou zemi. Vynesla celkem 6 514 Kč.
Sbírka ze dne 26.5.2019 byla věnována na biskupstvím vyhlášenou sbírku pro
křesťany v zemích Blízkého východu. Vynesla celkem 5 055 Kč.
ŘKF Křinec obdržela od kolektivu zaměstnanců ZAS Podchotucí a.s. v Křinci
významný dar na opravu varhan.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

 Webové stránky
Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
farnosti www.farnostmcely.cz

Prosím, sledujte ohledně případných změn
týdenní rozpis bohoslužeb!

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

