FARNÍ LIST ADVENT A VÁNOCE 2019
Milí farníci,
Letos prožíváme mimořádné
výročí třiceti let od tzv.
sametové revoluce, od chvíle,
kdy
jsme
opět
mohli
pociťovat svobodu a mohli
jsme bez obav chodit do
kostela a žít naší víru. Intuitivně si znovuzískání svobody spojujeme
se svatořečením svaté Anežky, a to nejen my, kteří chodíme do
kostela, ale i ostatní, kteří jsou kostelu snad až příliš vzdálení.
Něco podobného bychom mohli nalézt i ve Starém Zákoně, kdy
izraelský národ žil v egypstkém otroctví a s nadějí očekával konec
poroby. V této situaci Hospodin oslovil Mojžíše a dal mu své
poslání – vyvést lid z egyptského otroctví. Toho se vyvolený národ
brzy dočkal, a konečně byl svobodný.
Ale pak nastalo vzpomínání, Hebrejové vzpomínali s nostalgií na
stravu, kterou měli v Egyptě; byla sice bídná, ale byla jistá.
S podobnými názory se setkáváme i dnes, také se občas vzpomíná
na sice bídné, ale jisté zajištění. Ne, že by se vyvolený národ při
svém putování do země zaslíbené nacházel vždy v lehké situaci, ani
vývoj posledních třiceti let u nás nebyl vždy jen idylicky zalitý
sluncem, ale máme svobodu a pokud ji neupíráme druhým
porušováním zákona, můžeme ji projevovat rozmanitým
způsobem. V jistém smyslu, Bohu díky, to vnímáme jako

samozřejmost, ale už někdy zapomínáme svobodu vnímat i jako
něco zvláštního, co bylo našim předkům či nám osobně upíráno.
Vánoce, na které se během adventu připravujeme, jsou založeny
na mimořádné události v dějinách, kterou označujeme českým
pojmem „Vtělení“ (Inkarnace). Svatý Jan ve svém prologu
k evangeliu doslova říká: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“ Mluví tak o narození Pána
Ježíše a jeho pozemském životě. Boží Syn přichází na svět z lásky
k člověku, aby jej osvobodil, a to ne pouze z egyptského otroctví či
otroctví jakékoliv politické diktatury, ale z diktatury temnoty a
hříchu, aby se člověk stal skutečně svobodným dítětem Božím.
S tímto darem se setkáváme velice konkrétně zvláště ve
svátostech křtu, a to jedenkrát za život, a při svátosti smíření – při
svaté zpovědi. Tehdy jsme osvobozeni z hříchů, které nás poutají
ke zlému a které nás tíží, abychom se opět s lehkostí nadechli.
Možná jsme po svaté zpovědi sami mohli pocítit, jak se nám
ulehčilo.
Sebekriticky se nemůžeme pohoršovat nad těmi z vyvoleného
národa, kteří reptali a stýskali se po jistém jídle, ani nad těmi, kteří
se v uplynulém režimu měli dobře a ani jim nějaká svoboda vlastně
nechyběla, vždyť i my sami máme někdy problém se vzdát hříchu a
někdy snad z pohodlnosti se raději vracíme do jeho područí, do
onoho bídného ale jistého.
Kéž je letošní advent pro nás určitým impulsem vyrazit ke svobodě
Božích dětí, zlomit s Boží pomocí pouta hříchu, a nebát se vydat na

cestu do Betléma, za dítětem Ježíšem, vždyť se podívejme, jak je
radostné a pokojné – jak je svobodné.
To nám všem ze srdce přeji stejně tak jako požehnaný nový rok
2020
Váš P. Lukáš

Se svatým otcem Františkem pokračujeme v zamyšlení se nad
jednotlivými částmi mše svaté:
O mši svaté 9: Bohoslužba slova – vyznání víry a přímluvy
Dobrý den, drazí bratři a sestry!
Budeme pokračovat s katechezí o mši.
Naslouchání biblickým čtením, které se
prodlužuje v homilii, reaguje na právo
Božího lidu „v hojnosti dostávat
z duchovního pokladu Božího slova“. Každý z nás, když jde na mši,
má právo hojně obdržet dobře přečtené a dobře pronášené Boží
slovo, které je pak správně vyloženo v kázání. Je to právo! Pokud
se Boží slovo dobře nepřečte a jáhen, kněz či biskup o něm
zaníceně nekáže, nedodržuje se právo věřících. Máme právo
naslouchat Božímu slovu. Pán mluví pro všechny, pastýře i věřící.
Klepe na srdce lidí, kteří se účastní mše svaté a kteří jsou různého
stavu, věku a životní situace. Pán svým Slovem utěšuje, povolává,
podněcuje zárodky nového a smířeného života. Jeho Slovo klepe
na srdce a mění je.

Chvíle ticha po kázání proto duši dovoluje, aby se v ní usadila
přijatá setba a zrodilo se předsevzetí svolit k tomu, co Duch
každému člověku vnukl. Ticho po kázání. Krásné ticho, které zde
má nastat a kde má každý myslet na to, co vyslechl.
Jak mše pokračuje po tomto tichu? Osobní odpověď víry se
včleňuje do vyznání víry celé církve, vyjádřeného v Krédu. Vyznání
víry při mši svaté pronášíme všichni. Symbol víry, pronášený celým
shromážděním, je společnou odpovědí na to, čemu se společně
naslouchalo v Božím slovu. Mezi nasloucháním a vírou existuje
podstatná spojitost. Jsou propojeny. Víra se totiž nerodí
z představivosti lidské mysli, nýbrž, jak připomíná sv. Pavel, „víra je
z hlásání a hlásání se pak děje slovem o Kristu“ (Řím 10,17). Víra se
proto sytí nasloucháním a přivádí k Nejsvětější svátosti. Pronášení
Kréda tedy umožňuje, že liturgické shromáždění opětovně
„vyznává velká tajemství víry, dříve, než je začne slavit
v eucharistii“. Symbol víry poutá eucharistii ke křtu, přijatému „ve
jménu Otce, Syna a Ducha svatého“, a připomíná, že svátosti lze
pochopit ve světle víry církve.
Odpověď na vírou přijaté Boží slovo se poté vyjadřuje ve společné
prosbě, nazývané přímluvy nebo modlitba věřících, která zahrnuje
potřeby církve i světa. Otcové II. Vatikánského koncilu chtěli
zejména o nedělích a svátcích obnovit tuto modlitbu, následující
po evangeliu a kázání, aby se tak „s účastí lidu konaly prosby za
svatou církev, za ty, kdo vládnou, za ty, které tísní různé těžkosti,
za všechny lidi a za spásu celého světa (srov. Sacrosanctum
Concilium,53; 1 Tim 2,1-2). Pod vedením kněze, který prosebnou
modlitbu uvozuje a uzavírá, tak „lid vykonává úkol svého křestního

kněžství tím, že prosí Boha za spásu všech lidí“. Po jednotlivých
přímluvách, předčítaných jáhnem nebo lektorem, se shromáždění
připojuje k jeho hlasu prosbou: „Prosíme tě, vyslyš nás“.
Nakonec si připomeňme, co nám řekl Pán Ježíš: „Zůstanete-li ve
mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to“ (Jan 15,7). My tomu ale nevěříme, protože máme
slabou víru. Kdybychom však měli víru jako hořčičné zrno, říká
Ježíš, dostali bychom všechno. „Můžete prosit, oč chcete, a
dostanete to“. V onu chvíli modlitby věřících po vyznání víry
nastává čas, abychom Pána prosili o to nejzásadnější za celou mši
svatou, za to, co potřebujeme a chceme. „Dostanete to“ – tím či
oním způsobem, ale „dostanete“. „Všechno je možné tomu, kdo
věří“, řekl Pán. Jak reagoval onen muž, na kterého se Pán s tímto
slovem obrátil? „Věřím! Pomoz mé slabé víře! Můžeme vyslovit
totéž: „Pane, věřím, ale pomoz mé slabé víře“ a v tomto duchu se
také máme modlit. K nebi nicméně nikdy nevzlétnou nároky,
vycházející ze světské logiky, a také zůstanou nevyslyšeny
sebevztažné prosby. Přímluvy, kvůli kterým se věřící lid zve
k modlitbě, mají dát hlas konkrétním potřebám církevního
společenství i světa a vyhnout se konvenčním, krátkozrakým
formulacím. Modlitba věřících, která uzavírá bohoslužbu slova, nás
vyzývá, abychom si osvojili pohled Boha, který se ujímá všech
svých dětí.

 Náboženství
V tomto školním roce opět probíhá výuka náboženství na školách
v Rožďalovicích a Hrubém Jeseníku. Pokud by to nebylo možné pro
nějakého zájemce se zúčastňovat pravidelné výuky, 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, v letošním roce bude příležitost ještě 5.12.

 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 bude tedy 4.12. od 18 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

 Staročeské roráty
V adventní době budeme zpívat při nedělní ranní mši svaté ve
Mcelích v 7:15 staročeské roráty

 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 pouze 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. Knihovna je
po určitém provizoriu zapříčiněném opravami na faře opět
v provozu.

 Betlémské světlo
Jako každé Vánoce se pokusíme o přivezení Betlémského světla.
Betlémské světlo bude k dispozici od 4. neděle adventní do 25.12.
Prosím dobrovolníky, kteří by se starali o toto světlo (ať už jeho
udržením či přinesením na bohoslužby do kostela), aby se
přihlásili.

 Křinecké varhany
Proběhla druhé fáze rekonstrukce varhan ve Křinci v hodnotě
100 000 Kč, nyní je uzavřena smlouva na třetí a zároveň i poslední
fázi obnovy v částce 194 500 Kč. Pokud by chtěl někdo na tuto
opravu přispět, budeme vděční.

 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. Prosím zájemce, aby se o potvrzení o
daru vždy přihlásili.
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 září, říjen a listopad.

Datum
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.
29.9.
6.10.
13.10.
20.10.
27.10.
3.11.
10.11.
17.11.
24.11.

M
1900
700
1202
1270
1160
1140
870
620
2450
820
800
620
950

R
810
688
735
870
720
740
749
1040
990
990
1010
590
544

L
625
642
450
520
535
1020
302
870
940
1315
518
700
818

Ž
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K
1450
0
1095
1190
610
271
530
210
248
570
297
315
572

HJ
634
940
1637
510
710
766
270
670
670
470
740
1269
720

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

 Koncerty v našem farním obvodu
• V pátek 6.12. 2019 od 16:30 - Charitativní adventní koncert
v kostele sv. Václava ve Mcelích, vstupné je dobrovolné a
bude sloužit na potřeby farnosti.
• V úterý 31.12. od 14 hodin bude v kostele sv. Václava ve
Mcelích přednesena Česká mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby. Účinkovat bude smíšený pěvecký sbor HLAHOL z
Nymburka

 Vizitace
Letos proběhne tzv. vizitace našeho farního obvodu. Vizitátorem
bude generální vikář naší diecéze Mons. Martin Davídek spolu se
svými spolupracovníky. První část proběhne 4.12. a bude se
věnovat zvláště kontrole materiálních věcí farního obvodu a druhá
část proběhne v neděli 15.12.2019, kdy bude pan generální vikář
celebrovat mši svatou v Rožďalovicích a v Hrubém Jeseníku.

V ostatních dnech platí pravidelný pořad bohoslužeb !

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

Zanobi Strozzi (Florencie 1412-1468)

