
FARNÍ LIST PODZIM 2019 
Milí farníci,      

červenec i srpen jsou za námi, 
školáci počátkem září opět usedli 
do školních lavic, letní „blázinec“ 
plný mimořádných událostí se 
pomalu vrátil do pevných kolejí – 
k pravidelnostem. Konec letních 
prázdnin zdobí památka dvou 

světců, kteří jsou z jedné rodiny: nejprve 27. srpna slavíme 
památku sv. Moniky a o den později památku sv. Augustina. 
Liturgický kalendář nám tak dává možnost si připomenout 
maminku sv. Augustina, abychom se následně radovali z jejího 
syna. Rodiče, a zvláště žena – matka,  jsou těmi, kteří jsou svědky 
zázraku předávání života. Jsou často i těmi, kteří přinášejí své 
novorozeně do kostela ke křtu, aby se zrodilo z vody a z Ducha 
svatého. Rodiče jsou také těmi, kteří vštěpují zásady svým 
ratolestem, uvádějí je do pozemského života a vychovávají je 
k různým dovednostem. Jsou i těmi, kteří jim mluví o Bohu, vedou 
je k modlitbě, a uvádějí je do vztahu s Bohem. Svatá Monika se 
jistě celý svůj život o to snažila, ale přesto její syn Augustin jí udělal 
spoustu trápení, o čemž svědčí i úryvek ze životopisu sv. Moniky, 
který můžeme nalézt na internetu – na Wikipedii. Píše se tam: 
„Augustin jí dělal radost svým úspěchem jako učenec a učitel, ale 
zahanboval ji svou prostopášností. Stal se manichejcem 
(manicheismus - asketické staroperské učení založené ve 3. st. 
Babyloňanem Manichaiem s prvky různých náboženství) a po 



deset let žil se svou milenkou. Monika jej poslala za jedním 
biskupem, aby ho usvědčil z jeho chyb, ale ten nebyl schopen 
Augustina přesvědčit, a tak Monice pouze doporučil, aby se dále 
modlila. Řekl jí, že není možné, aby „mohl zahynout syn tolika slz“. 
Monika se za Augustinovo obrácení modlila téměř 17 let. 

Postoj svaté Moniky v nás může vzbudit mnoho otázek, paradoxně 
i k naší víře. Kolik lidí nám vyprošovalo a vyprošuje víru, kterou 
jsme přijali a dali jí prostor ve svém životě? Pamatujeme na tyto 
možná známé i neznámé dobrodince ve svých modlitbách?  

Nicméně ve svaté Monice, možná můžeme spatřit i určité 
napomenutí a zároveň výzvu, protože svatá Monika život bez Pána 
Ježíše vnímala jako veliký problém, a nemohlo tento nedostatek 
předčít ani dobré postavení či finanční zajištění. A proto se 
neustále a usilovně modlila za obrácení Augustina. A když k tomu 
došlo po dlouhých 17 letech, byl to pro ni jeden z nejdůležitějších 
okamžiků jejího života. Vnímáme absenci víry našich blízkých 
podobně? Proléváme za ně slzy? Vyprošujeme jim dar víry 
podobně usilovně jako svatá Monika? 

Jakoby tito dva dnes už svatí byli impulsem pro nás a pro naši 
dobu, abychom nevzdávali duchovní boj za naše blízké, ale naopak 
abychom vytrvali a zintezivněli naši snahu, abychom se podobně 
jako se školáci vracejí do lavic, vrátili do lavic i my, ne ale do těch 
školních, ale kostelních. 

S přáním hojnosti Božího požehání do nového školního roku 

Váš P. Lukáš 

 



Se svatým otcem Františkem pokračujeme v zamyšlení se nad 
jednotlivými částmi mše svaté:  

O mši svaté 9: Bohoslužba slova – evangelium a homilie 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

 Tak jako Kristova tajemství osvětlují celé 
biblické zjevení, je evangelium 
v bohoslužbě slova světlem, které 
umožňuje chápat smysl předcházejících 

biblických textů jak Starého, tak Nového zákona. »Středem a 
naplněním celého Písma jako i celé liturgie je Kristus«. Proto 
liturgie odlišuje evangelium zvláštní poctou od ostatních čtení a 
prokazuje mu úctu. Jeho čtení je proto vyhrazeno knězi nebo 
jáhnovi, který potom knihu políbí; naslouchá se mu ve stoje a 
každý se předem znamená křížem na čele, ústech a prsou. Svíce 
jsou rozsvíceny na počest Krista, pronášejícímu „dobrou zvěst“, 
která obrací a proměňuje. Je to přímá řeč, která se odehrává mezi 
aklamacemi, po nichž následují odpovědi: »Sláva tobě, Pane« a 
»Chvála tobě, Kriste«. Evangeliem k nám promlouvá Kristus, a 
proto mu věnujeme pozornost. 

Ve mši tedy nečteme evangelium proto - což je třeba zdůraznit - 
abychom věděli, jak se věci sběhly, nýbrž abychom si uvědomili, co 
učinil a řekl Ježíš, jehož slovo je živé a proniká do mého srdce. Je 
tedy důležité naslouchat evangeliu s otevřeným srdcem, protože je 
to živé slovo. On jej pronáší a naplňuje také v nás. Svatý Augustin 
napsal, že »evangelium jsou ústy Krista, který kraluje v nebi, ale 
nepřestává mluvit na zemi«. Pokud »Kristus dosud hlásá 



radostnou zvěst«, plyne odtud, že Mu účastí na mši máme 
odpovědět. Nasloucháme, abychom odpověděli. 

Kristus, který chce oslovovat, používá také slovo kněze, který po 
evangeliu káže. Homilie, kterou Druhý vatikánský koncil vřele 
doporučuje jakožto součást bohoslužby, není příležitostná 
promluva, ani katecheze jako ta, kterou nyní pronáším, ani 
konference či přednáška, nýbrž »navazuje na dialog, který Pán se 
svým lidem již zahájil«, aby došel naplnění v životě. Autentickou 
exegezí evangelia je náš svatý život! Pánovo slovo končí svůj běh, 
když se v nás stane tělem a promění ve skutky, jako tomu bylo u 
Marie a svatých. Připomínám to, co jsem řekl posledně, že Pánovo 
slovo vstupuje do uší, prochází srdcem a rukama se mění ve 
skutky. 

O homilii jsem již pojednával v exhortaci Evangelii gaudium, kde 
jsem zmínil, že liturgický kontext »vyžaduje, aby kázání orientovalo 
shromáždění a také kazatele ke společenství s Kristem 
v eucharistii, jež přetváří život«. 

Kdo káže, má svůj úkol plnit dobře a skutečně sloužit všem, kdo 
jsou na mši, ale také ti, kdo naslouchají, se mají účastnit. 
Především věnováním náležité pozornosti, to znamená 
koncentrací  správné vnitřní ochoty, bez subjektivních nároků a 
s vědomím, že každý kazatel má svoje přednosti i meze. Někdy 
dlouhá, nesoustředěná či nesrozumitelná homilie nudí, jindy jsou 
překážkou předsudky. Ten, kdo pronáší homilii, si musí 
uvědomovat, že si nedělá svoje věci, nýbrž káže, propůjčuje hlas 
Ježíši. Homilie musí být dobře připravena a krátká.  Jistý kněz mi 
jednou vyprávěl, že se mu jeho tatínek svěřil, jak je spokojený, že 
našel kostel, kde se při mši nekázalo... Kolikrát se jen během 



kázání někomu stane, že se nesoustředí a dokonce vyjde ven a 
zapálí si cigaretu. Proto je dobré, drazí kněží, připravovat dobrou 
homilii modlitbou, studiem a reflexí, a měla by trvat nanejvýš 
deset minut. 

Závěrem můžeme říci, že v bohoslužbě slova vede Bůh skrze 
evangelium a homilii dialog se svým lidem, který Mu pozorně a 
uctivě naslouchá a zároveň uznává, že Bůh je přítomný a činný. 
Pokud se tedy zaposloucháme do „dobré zvěsti“, vyvolá v nás 
obrácení a promění nás, takže budeme schopni měnit sebe i svět. 

 
 Náboženství 

Pokud se přihlásí dostatek zájemců, v našem farním obvodu se 
bude opět konat ve škole v Rožďalovicích a ve škole v Hrubém 
Jeseníku. Pokud by to nebylo možné pro nějakého zájemce, je 
možné se domluvit a najít nějaký jiný termín na faře ve Mcelích. 

 Adorace 

Každý 1. čtvrtek v měsíci je možnost se od 16:30 do 16:50 
ztišit a poklonit se našemu Pánu v kostele sv. Havla 
v Rožďalovicích. 

 Svátost smíření 

Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší 
svatou, po mši svaté či po vzájemné domluvě.  

 

 



 Hovory o víře  

Každou první středu v měsíci se konají na faře ve Mcelích setkání 
nazvané Hovory o víře. Příští setkání budou tedy 2.10. od 19 
hodin a 6.11. od 18 hodin. Všichni jste srdečně zváni. 

 Panna Maria Mcelská  

V kostele sv. Václava ve Mcelích je od mariánské pouti instalovaná 
rekonstruovaná soška Panny Marie s Ježíškem. Pod ní je umístěn 
svícen i klekátko umožňující modlitby. Pro zájemce jsou na lavici 
umístěny svíčky, které se mohou přidávat do svícnu. Cena jedné 
svíčky činí 20 Kč a obnos bude sloužit na provoz kostela.  Svíčky 
budou zapáleny z bezpečnostních důvodů vždy během 
bohoslužeb. 

 Farní knihovna 

Na faře byla vybudována knihovna, která je stále doplňována. 
Seznam knih je k dispozici na webových stránkách. Příležitost 
k vypůjčení je při Hovorech o víře nebo na vyžádání. 

 Různé 
• Byla získána mimořádná dotace z rezervního fondu ORP na 

opravu střechy a dřevěného bednění zvonice u kostela sv. 
Václava ve Mcelích. Celkové náklady na opravu budou činit 
167 638 Kč. Díky štědrosti obce Mcely je většina z nutné 
spoluúčasti pokryta. 

• Na kostele sv. Václava v Hrubém Jeseníku probíhá repase 
nevitrážových oken a dveří. Oprava bude stát celkem 
322 400 Kč. Farnost čerpá dotaci z programu ORP MK ČR. 



Na spoluúčast již přispěli obce Hrubý Jeseník, Křinec a 
Jíkev. 

• V průběhu měsíce září bude dokončena oprava střechy 
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bošíně – věžička. Tato 
oprava by měla stát 448 471 Kč. Farnost čerpá dotaci 
z programu Památkové rezervace MK ČR. Na spoluúčast již 
přispěl městys Křinec. Tím bude dokončena kompletní 
oprava střechy.  

• 27. října 2019 nastane opět změna času. Hodinová ručička 
se posune opět o hodinu zpět. Spolu s tím dojde i ke změně 
začátku mše sv. v Křinci a v Hrubém Jeseníku a to od 17 
hod. 

• Plánované setkání ekonomické rady se uskuteční v sobotu 
16.11.2019.   
 

 Křinecké varhany 

V současnosti již probíhá druhá fáze opravy Křineckých varhan. Na 
opravu jsme letos získali dotaci od nadace Občanské fórum, od 
městyse Křinec a od zaměstnanců ZAS Podchotucí. Díky štědrosti 
zmíněných je letošní fáze opravy pokryta. Čeká nás tak třetí – 
závěrečná. Přepokládaná částka na poslední krok je 160 000 až 
200 000 Kč, v současnosti se smlouva teprve připravuje. Cílem je 
slavnostně znovu posvětit varhany, a to 6.9.2020 při mši svaté. 
Opravu provádí i nadále varhanář Ing. Martin Poláček pod 
dohledem diecézního organologa Mgr. Radka Rejška. 
 
 
 



 Dary: 

Každá farnost má samostatný účet, aby bylo zcela průhledné 
financování a výdaje. Pokud byste rádi podpořili chod farností či 
opravy kostelů či varhan, zde si dovolím napsat jednotlivé účty 
farností. Zároveň připomínám, že rád vystavím (po obdržení daru) 
dárci potvrzení o přijetí daru, které může následně použít ve 
svém daňovém přiznání. 

ŘKF Mcely:   2901078242 / 2010 

ŘKF Loučeň: 2201078217 / 2010 

ŘKF děkanství Rožďalovice: 2401078246 / 2010 

ŘKF Žitovlice: 2001078159 / 2010 

ŘKF Křinec: 2501462202 / 2010 

ŘKF Hrubý Jeseník: 2801462204 / 2010 

ŘKF Bošín: 2401462192 / 2010 

 Nedělní sbírky  
V následující tabulce bych Vás rád seznámil s výší nedělních sbírek 
v Kč v jednotlivých kostelích za měsíce červen, červenec a srpen. 

 
Datum M R L Ž K HJ B 

2.6. 1320 760 740 0 385 810 0 
9.6. 850 610 520 0 598 592 0 

16.6. 1710 620 370 0 620 832 0 
23.6. 1220 785 300 0 670 591 0 
30.6. 1370 1906 550 0 380 651 0 
7.7. 1460 734 320 0 1200 705 0 

14.7. 1280 872 490 0 547 612 0 
21.7. 1270 4877 340 0 0 0 0 
28.7. 1170 1168 690 0 1401 740 0 
4.8. 1310 1670 500 0 1035 1095 0 



11.8. 1520 1250 840 0 725 1690 0 
18.8. 1290 970 1203 0 0 0 1220 
25.8. 1405 1703 170 0 1784 670 0 

 
 

 Farní táborák 
V sobotu 21.9. bude od 18 hodin farní táborák na farní zahradě ve 
Mcelích. Uzeniny k opékání i chleba budou k dispozici. Všichni jste 
srdečně vítáni. 
 
 
 

Přehled poutí v našem farním obvodu 
září – říjen 2019 

 

Sobota 14.9.2019 v 10:00 – poutní mše ke svátku Povýšení 
svatého Kříže v Sovoluskách v místní kapličce  

Sobota 28.9.2019 v 18:00 – poutní mše sv. ke cti sv. Václava 
v Hrubém Jeseníku 

Neděle 29.9.2019 v 7:15 hod. -  poutní mše sv. ke cti sv. Václava 
ve Mcelích 

Neděle 20.10.2019 v 9:00 hod. – poutní mše sv. ke cti sv. Havla 
v Rožďalovicích 

Sobota 2.11. v 16:00 hod. – Troubená (svatohubertská) mše svatá 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Loučeni 



Sobota 9.11. v 10:00 hod – dušičková poutní mše sv. ve Mcelích – 
hlavním celebrantem bude bývalý generální vikář litoměřické 
diecéze a současný děkan litoměřické kapituly J.M. can. Karel 
Havelka. 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). 

 

 

Mimořádné mše svaté a pobožnosti o Dušičkách: 

Sobota 2.11. v 10:00 v kapli na Rožďalovickém hřbitově, poté 
bude následovat krátká pobožnost za zemřelé a posvěcení hrobů 

Sobota  2.11. ve 14:00 hod.  v Hrubém Jeseníku bude mše svatá s 
krátkou pobožností za zemřelé a posvěcení hrobů 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Václav, Mcely 



PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 

 


