FARNÍ LIST
POSTNÍ DOBA 2020
Milí farníci,
opět se k nám přiblížila doba postní,
Popeleční středa je letos 26.února, první
neděle postní pak 1.března. Je to období,
které má být pro nás určitým impulsem, abychom se
v každodenním běhu našeho života zastavili a ve svém nitru
rozvažovali, zda skutečně směřujeme k Bohu, zda se snažíme
vzdávat všeho, co by zatěžovalo náš vztah s Pánem. Proto je postní
doba spojena s řeckým slovem metanoia, což znamená obrácení,
změna smýšlení, pokání či v jistém smyslu přehodnocení našich
postojů a vnímání toho, co je skutečně v našem životě důležité. Jistě
toto zastavení není mnohokrát bezbolestné, ne že bychom trpěli
nějakou fyzickou bolestí, v tom není ta obtíž, ale přiznat si, že ne
vše, co děláme či jak smýšlíme či jak některé věci či události
vnímáme, není úplně v souladu s postoji Pána Ježíše, to už nám
určitou bolest působí. Nebylo to lehké pro Ježíšovy posluchače
tenkrát a není to lehké ani pro nás. Přesto bychom se neměli nechat
odradit, ale mohli bychom postní dobu brát jako výzvu. Minulý rok
jsme se jí snažili prožívat v duchu křesťanské solidarity a
vzájemnosti, když jsme si odepřeli něco, co máme rádi, a následně
ušetřené finanční prostředky poslali našim bratřím a sestrám, kteří
jsou ve Svaté Zemi; to budeme moci ostatně učinit i letos, protože

u Božího hrobu bude opět košíček na Velký Pátek. Nicméně letos
jsme zváni, abychom se zaměřili na postní dobu jiným způsobem.
Papež František totiž vyhlásil letošní rok jako rok Božího Slova / Rok
Bible. Rok 2020 je totiž 1600. výročí smrti velkého překladatele
Bible sv. Jeronýma. Tento světec rané církve překládal, zkoumal a
vykládal Písmo svaté. První překlad Písma svatého do latiny zvaný
Vulgata je z větší části dílem právě sv. Jeronýma. Jeho proslulým
výrokem je sousloví: „Kdo nezná Písmo, nezná Krista.“ A tak by tato
postní doba mohla být naplněna lepší snahou poznat Pána Ježíše a
to díky pravidelné četbě Písma svatého, zvláště evangelií. Osobně
bych Vám, milí farníci, navrhoval četbu evangelia podle sv. Marka a
to pět až deset minut denně. Když totiž Pána Ježíše a jeho slova
budeme znát, a dáme jim prostor, aby oslovila naše srdce, i náš
osobní vztah k němu se bude moci rozvíjet a budeme jej mít i více
rádi, protože ho budeme lépe znát. Poté již naše obrácení se
(metanoia) nebude věcí pouze požadovanou, ale záležitostí lásky.
Vždyť Pán Ježíš se za nás vydal z lásky na smrt a naše obrácení se
bude jen láskyplnou odpovědí na jeho lásku.
To nám všem vyprošuji pro tuto milostiplnou dobu postní
Váš P. Lukáš

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

Slavení eucharistie – příprava darů
(Mk 6,38-39.41)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme v katechezi o mši svaté. Po bohoslužbě slova, které
jsem se věnoval v minulých katechezích, následuje další
konstitutivní součást mše, kterou je eucharistická liturgie. V ní
církev posvátnými znameními zpřítomňuje Oběť nové smlouvy
zpečetěné Ježíšem na oltáři kříže. Prvním oltářem byl totiž kříž, a
když přistupujeme k oltáři sloužit mši, pamatujeme na oltář kříže,
kde byla přinesena první oběť. Kněz, který ve mši reprezentuje
Krista, koná to, co učinil samotný Pán a svěřil učedníkům na
poslední večeři: vzal chléb a kalich, vzdal díky, dal učedníkům a řekl:
»Vezměte a jezte.... pijte: toto je moje tělo... toto je kalich mé krve.
To čiňte na mou památku«.
Církev, poslušná Ježíšova příkazu, uspořádala slavení eucharistie
tak, že odpovídá slovům a gestům, která učinil On v předvečer svého
Umučení. Při přípravě darů se přináší k oltáři chléb a víno, tedy
prvky, které Kristus vzal do svých rukou. V eucharistické modlitbě
vzdáváme díky Bohu za dílo vykoupení a přinesené dary se stávají
tělem a krví Ježíše Krista. Následuje lámání chleba a přijímání, při

kterém znovu prožíváme zkušenost apoštolů, kteří přijali
eucharistické dary z rukou samotného Krista.
Prvnímu Ježíšovu gestu: »vzal chléb a kalich vína« proto odpovídá
příprava darů, která je první částí eucharistické liturgie. Je
chvályhodné, když dary přinášejí knězi sami věřící. Ačkoli chléb a
víno určené k bohoslužbě už nepřinášejí ze svého jako kdysi, přece
si tento obřad uchovává svůj duchovní smysl a význam. V této
souvislosti je příznačné, co při svěcení nového kněze pronáší biskup,
když mu předává chléb a víno: »Přijmi dary svatého lidu
k eucharistické oběti« . Je to tedy lid Boží, který přináší dar chleba a
vína ke mši! Ve znameních chleba a vína, položených na oltář, klade
věřící lid svoje dary do rukou kněze, který je uloží na oltář či stůl
Páně, »který je centrem celého slavení eucharistie« . Středem mše
je oltář a oltářem je Kristus. Stále je třeba hledět na oltář, který je
středem mše. V »plodech země a lidské práce« se proto věřící
v poslušnosti božskému Slovu stávají »obětí, která se zalíbí Bohu,
Otci všemohoucímu«, jenž ji přijímá »k dobru celé Své svaté církve«
[české znění Římského misálu: »ke své slávě a k spáse světa« pozn.překl.]. Život věřících, jejich chvála, jejich utrpení, jejich
modlitba, jejich práce jsou spojeny s Kristovou chválou a modlitbou,
s jeho utrpením a prací i s jeho bezvýhradnou obětí, a tím získávají
novou hodnotu.
Náš dar je zajisté maličkost, ale Kristus potřebuje tu trošku. Pán
žádá málo a dává mnoho. Chce po nás dobrou vůli ve všedním
životě, žádá otevřené srdce a snahu, abychom byli lepší a mohli

přijmout Jeho samotného, který se nám dává v eucharistii. Chce od
nás tyto symbolické dary, které se stávají Jeho tělem a krví.
Znamením tohoto modlitebního úkonu obětování je kadidlo, jež je
stráveno v ohni a jeho dým stoupá vzhůru. Ve sváteční dny se
okouřením darů, kříže, oltáře, kněze a kněžského lidu zviditelňuje
spojení toho všeho s Kristovou obětí. Nezapomeňme, že první
oltářem je kříž. A na tomto oltáři, kterým je Kristus, klademe tu
trochu svých darů, chléb a víno, jež se rozmnoží a stanou samotným
Ježíšem, který se nám dává.
To všechno vyjadřuje také modlitba nad dary, v níž kněz prosí Boha,
aby přijal oběť své církve, a poukazuje na podivuhodnou výměnu
naší chudoby za Jeho bohatství. V chlebu a vínu nabízíme Bohu svůj
život, aby byl proměněn Duchem svatým v Kristovu oběť a spolu
s Ním se stal jedinou duchovní obětí, která se zalíbí Otci. Tím se
uzavírá příprava darů a jsme disponováni k eucharistické modlitbě.
Spiritualita sebedarování, které nás učí tato část mše, ať osvěcuje
naše dny, vztahy s druhými, naše jednání i trápení, která nás potkají,
a pomáhá nám budovat pozemskou obec ve světle evangelia.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:
 Kandidát křtu
V současné době se v Hrubém Jeseníku připravuje jeden kandidát na
křest. Jedná se o Mgr. Jaroslava Oberhela. Dá-li Bůh bude v neděli 12.4.
na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně pokřtěn, a to při mši svaté v 10:30
v Hrubém Jeseníku.
Při této mši svaté vystoupí i sbor pana MUDr. Juláka.

 Živý růženec
V tomto roce se rozebíhá v našem farním obvodu tzv.
Živý růženec. Jedná se o modlitební společenství. Každý
člen se zavazuje k tomu, že se každý den bude modlit
sám jeden konkrétní desátek růžence a to kdekoliv a
kdykoliv, podle jeho možností. Kvůli lepší organizaci se společenství
váže ke každému konkrétnímu kostelu v našem farním obvodu.
Děkuji všem, kteří se již zapojili, a věřím, že Vaše modlitby přinesou
plody jak Vám samotným, tak i Vašim rodinám, stejně tak i našemu
farnímu obvodu. I pro další zájemce mám připraveny kartičky
živého růžence s obrázky konkrétních desátků. Zodpovědné osoby,
které můžete oslovit a které mají organizování na starost:
Mcely: paní Hovorková
Loučeň: paní Beníšková
Rožďalovice: paní Ešnerová

 Varhany ve Křinci
Letos je plánována závěrečná fáze opravy varhan ve Křinci. Dne
6.9.2020 by se mělo konat slavnostní posvěcení varhan otcem
biskupem Mons. Janem Baxantem. S panem Poláčkem, který
realizoval předchozí fáze, je již podepsaná smlouva na 194 500 Kč.
Podařilo se již díky dárcům získat 120 000 Kč:
- Nadace Občanského Fóra a Fond Zuzany a Alberta
Mistríkových: 50 000 Kč (17.1.2020)
- Dárce: 20 000 Kč (5.12.2019)
- Dárce: 50 000 Kč (22.12.2019)
O dotaci je ještě požádán městys Křinec, ale zatím bez odpovědi.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
 Farní pouť ke sv. Zdislavě
Letos oslavíme 800 let od narození svaté Zdislavy, i proto nás otec
biskup Mons. Jan Baxant vyzýval ve svém novoročním pastýřském
listu, abychom se zúčastnili diecézní poutě, a to 30.5.2020.
Proto bych byl rád, abychom se i my zapojili. Je objednán malý
autobus pro 30 osob. Program zatím není úplně přesný, ale
postupně Vám budu sdělovat podrobnější údaje:
Ráno: odjezd
9:00 Mše sv. diecézní (hl. celebrant: Mons. Jan Baxant)
11:00 Mše sv. rodin (hl. celebrant: Dominik kardinál Duka)
13:00 Společný oběd
15:00 Lemberk (prohlídka zámku)
Kolem 16:00 odjezd domu.

Cena: Dobrovolný příspěvek.
Místa se postupně zaplňují, z důvodu lepší organizace prosím o
včasné přihlášení. Max. počet míst: 30.
 Popeleční středa, Velký pátek
Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu:
zdrženlivosti od masa a zároveň újmy v jídle (tzn. najíst se dosyta 1x
za den). Zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma v jídle od 18
do 60 let.
 Svátost smíření
Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší svatou
(adorací, či křížovou cestou), po mši svaté či po vzájemné domluvě.
 Křížová cesta
Během postní doby naše pozornost směřuje ke Kristově poslušné
lásce, která nám přinesla vykoupení. Snažíme se poslechnout jeho
slova: Vezmi svůj kříž a následuj mě. Chceme se i my vydat na
křížovou cestu, ale ne sami, ale spolu s ním. Proto ve čtvrtky, kdy se
v Rožďalovicích nebude konat adorace, bude pobožnost křížové
cesty – také od 16:30. V ostatních farnostech budete na konání
křížové cesty upozorněni skrze týdenní rozpis bohoslužeb. Poté
bude vždy následovat mše svatá.

 Popelec
Popelec bude udělován na Popeleční středu v Hrubém Jeseníku, a
těm, kteří se nemohou dostavit, bude udělen během bohoslužeb na
první neděli postní.
 Bohoslužby
Platí pravidelný pořad bohoslužeb, s tím, že dne 29. března se mění
čas na letní, a proto budou mše svaté ve Křinci a Hrubém Jeseníku
opět začínat od 18:00. Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu, pro dny:
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a Boží hod velikonoční pak
bude během postní doby včas zveřejněn.
 Kostelní sbírky
Sbírka slouží k financování potřeb farnosti nebo pro jiný, zpravidla
předem oznámený účel. Na rok 2020 vyhlásilo biskupství
litoměřické tyto mimořádné sbírky, ostatní sbírky slouží pro potřeby
farnosti:
Termín
19. 1. 2020
23. 2. 2020
15. 3. 2020
10. 4. 2020
24. 5. 2020
27. 9. 2020
18. 10. 2020
15. 11. 2020

Účel sbírky
Na diecézní školství
Svatopetrský haléř
Na pojištění diecéze
Na Svatou zemi (pokladnička u Božího hrobu)
Na TV Noe (7. neděle velikonoční)
Na Charitu (v blízkosti svátku sv. Václava)
Na misie (předposlední říjnová neděle)
Den Bible (33. neděle v mezidobí)

26. 12. 2020 „Svatoštěpánská koleda“ – na bohoslovce
Nedělní sbírky:
Datum
1.12.
8.12.
15.12.
22.12.
24.12.
25.12.
29.12.
31.12.
1.1.
5.1.
12.1.
19.1.
26.1.

M
550
1020
1170
950
4406
570
1020
8936
571
670
420
764
1100

R
1017
851
1110
830
1359
1081
1380
353
1117
645
410
410
740

Ž
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
280
690
610
761
0
1107
240
0
0
712
490
540
640

K
588
800
780
1780
4772
1840
1770
0
1850
300
410
1640
1055

HJ
780
570
700
620
3840
2600
610
0
945
1670
755
785
850

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

 Hovory o víře
Každou první středu v měsíci se konají na faře ve Mcelích setkání
nazvané Hovory o víře. Začátek je v 18 hodin (v době letního času
od 19 hodin). Nejbližší termíny jsou 4.3., 1.4. a 6.5.2020. Všichni jste
srdečně zváni.
 Webové stránky
Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových
stránkách farnosti www.farnostmcely.cz

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Prosím sledujte aktuální pořad bohoslužeb
na vývěskách a internetových stránkách

Bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonném v Podještědí

