
FARNÍ LIST POSTNÍ DOBA 2022 

Milí farníci, 

Popeleční středou jsme vstoupili do 
milostiplné doby postní. Papež František 
tuto dobu popisuje těmito slovy: „Doba 
postní nás vyzývá, abychom se obrátili, 
změnili své smýšlení a uvědomili si, že 
pravda a krása života nespočívají natolik 
v tom, co máme, ale co darujeme, nikoliv 
v tom, co hromadíme, nýbrž v tom, jak 
zaséváme a sdílíme dobro.“ V jeho 
definici postní doby se odráží i motiv, 
kterým je citát z listu apoštola Pavla 

Galaťanům a který zní: „Když prokazujeme dobro, nesmíme přitom 
propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se doby, kdy budeme 
sklízet. Dokud tedy máme ještě čas, prokazujme dobro všem.“ (Gal 
6, 9-10a). Postní doba nám kromě touhy po vlastní očistě za pomoci 
tří doporučených prostředků (modlitby, postu a almužny) nabízí 
podílet se na Božím díle tím, že konáme dobra. Bůh ve své dobrotě 
nás nechává se podílet na Jeho konání a na Jeho díle. Toto 
umenšování sebe a dávání prostoru Bohu v našem životě má 
pozitivní dopady nejen tam, kde se snažíme pomoci či zasévat 
dobro, ale pro nás samotné. Papež František to vyjadřuje 
následujícími slovy: „Když zaséváme dobro ve prospěch druhých, 
osvobozujeme se od ubohého vypočítávání vlastních výhod, 
propůjčujeme svým činům nezištnost a otvírají se nám úžasné a 
milostiplné obzory Božího záměru.“ Možná by nás napadlo, že se 



jedná jen o materiální pomoc druhému člověku, nyní máme asi 
nejvíce na mysli Ukrajince (Bohudíky za Vaši štědrou sbírku),  kteří 
trpí válkou ve své vlasti. Ale i když se jedná o chvályhodné a 
potřebné zaměření, přesto by všechna pole, která mají být oseta 
dobrem, ještě zdaleka oseta nebyla. Pořád by ještě zbývalo mnoho 
prostoru, které by čekaly na ono dobré semínko. Kolik je v našich 
životech zranění, neodpuštění, nepřátelství, opomenutí, 
lhostejnosti či křivd, nebo nemocných a opuštěných? A právě i to 
jsou prostory, kde třeba jen svým postem či modlitbou můžeme 
pomoci nebo se můžeme vydat na cestu ke smíru, vždyť i tam je 
třeba zasévat dobro, a někdy zvláště u blízkých, kde utržené rány 
více bolí, je to o to těžší se na tuto cestu vydat. Někdy si možná i 
říkáme, zda to má smysl, zvláště když se znovu a znovu snažíme, ale 
zatím naše snaha nepřináší očekávané plody. Papež František nás 
ujišťuje, že Bůh dává znavenému sílu, a tak se nebojme a čerpejme 
u Pána sílu a prodlévejme v jeho přítomnosti. Vždyť jistě dobře 
známe žalm „Hospodin je můj pastýř“, ve kterém čteme, že 
nebudeme míti nedostatek. Kéž je tato postní doba pro nás 
příležitostí jak se co nejvíce podílet na Božím dobrém díle. 

Váš P. Lukáš 

 

 

 

 

 



Se svatým otcem Františkem pokračujeme v cyklu O přikázáních: 

O přikázáních - Ctít Pánovo jméno  

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Pokračujeme v katechezích o 
přikázáních. Dnes pojednáme o tom, 
které praví: »Nezneužiješ jméno 
Hospodina, svého Boha« (Ex 20,7). Tato 

slova správně chápeme jako výzvu neurážet Boží jméno a vyhýbat 
se jeho nepatřičnému užívání. Tento jasný význam nám umožní 
ještě více prohloubit tato drahocenná slova, abychom Boží jméno 
nepoužívali nepatřičně. Zaposlouchejme se do nich lépe. Slovo 
»Nezneužiješ« tlumočí z hebrejštiny i z řečtiny dva výrazy. První 
znamená doslova „nebudeš brát na sebe, neponeseš“ a druhý 
„nadarmo, zbytečně“. Odkazuje k prázdnému obalu, k bezobsažné 
formě. Je to charakteristika přetvářky, formalismu a lži; prázdné či 
nepravdivé užití Božích slov či Božího jména. Jméno znamená v Bibli 
vnitřní pravdu věcí, zejména lidí. Jméno nezřídka znamená  poslání. 
Například Abraham v knize Genesis a Šimon Petr v evangeliích 
dostávají nové jméno na znamení změny jejich životního směrování. 
Opravdové poznání Božího jména vede k proměně vlastního života. 
Jakmile Mojžíš pozná Boží jméno, mění se jeho osudy. Boží jméno 
je v hebrejských obřadech slavnostně vysloveno na Den smíření 
(Jom kipur), a lidu se dostává odpuštění, protože skrze toto jméno 
přichází do kontaktu s živým Bohem, který je milosrdenstvím. 

Tedy „brát Boží jméno“ znamená brát na sebe skutečnost Boha, 
navázat s Ním pevný a mocný vztah. Nám křesťanům toto přikázání 
připomíná, že jsme pokřtění. Jak? „Ve jménu Otce i Syna i Ducha 



svatého“, což říkáme pokaždé, když se znamenáme křížem, 
abychom svoje každodenní konání žili v reálném a ryzím vztahu 
s Bohem, tedy v Jeho lásce. Pokud jde o pokřižování, chtěl bych 
znovu zdůraznit: učte děti žehnat se pokřižováním. Viděli jste, jak 
děti dělají kříž?... Udělají něco, o čem nevědí, co znamená 
(naznačuje posunkem). Neumějí se pokřižovat. Učte je dělat 
znamení jména Otce i Syna i Ducha svatého. Je to první úkon víry 
dítěte. A vaším úkolem je učit děti znamenat se křížem. 

Je možné se ptát: lze na sebe vzít Boží jméno pokrytecky, jako 
formalitu, naprázdno? Odpověď je bohužel kladná: je to možné. Je 
možné mít k Bohu falešný vztah. Ježíš to řekl oněm učitelům 
Zákona, kteří konali skutky, nikoli však to, co chtěl Bůh. Mluvili o 
Bohu, ale neplnili Boží vůli. Ježíš dává radu: „Jednejte podle toho, 
co říkají, nikoli podle toho, co dělají.“ Je možné prožívat falešný 
vztah k Bohu, jako oni lidé. A toto Slovo Desatera je pobídkou 
navázat s Bohem vztah, který nebude falešný a pokrytecký a ve 
kterém se svěříme Bohu vším, čím jsme. Dokud s Pánem 
neriskujeme život a rukou nenahmatáme, že v Něm spočívá život, 
tak vlastně pouze teoretizujeme. 

Toto je křesťanství, které se dotýká srdcí. Setkání s Bohem ve 
skutečnosti. Proč se svatí dokáží tolik dotknout srdce? Protože svatí 
nejenom promlouvají, ale hýbou! Srdce je pohnuto, když k nám 
promlouvají světci. Jsou toho schopní, protože ve světcích 
spatřujeme to, po čem naše srdce v hloubi touží: autenticitu, pravé 
vztahy, radikálnost. Je to patrné i na oněch „světcích odvedle“, 
kterými jsou například mnozí rodiče, kteří dávají dětem příklad 
konsekventního, prostého, poctivého a velkodušného života. 



Bude-li více křesťanů, kteří na sebe budou brát Boží jméno bez 
přetvářky a tak praktikovat první prosbu Otčenáše „posvěť se jméno 
tvé“, bude se církevní zvěsti více naslouchat a stane se 
věrohodnější. Pokud náš konkrétní život vyjevuje Boží jméno, je 
patrná krása křtu a velikost daru eucharistie jakožto vznešeného 
sjednocení našeho a Kristova Těla. Krista v nás a nás v Něm! 
Sjednocení! To není přetvářka, to je pravda. Není to papouškovaná 
mluva či modlitba, nýbrž modlitba srdce, milování Pána. 

Počínaje Kristovým křížem, nikdo nemůže pohrdat sebou a špatně 
smýšlet o své existenci. Nikdo a nikdy! Ať by udělal cokoli. Neboť 
jméno každého z nás spočívá na Kristových  ramenou. On nás nese! 
Stojí za to brát na sebe Boží jméno, protože Bůh se ujal našeho 
jména až do dna, i špatnosti, která je v nás. Ujal se nás, aby nám 
odpustil a vložil nám do srdce svoji lásku. Proto Bůh v tomto 
přikázání prohlašuje: „Vezmi mne na sebe, protože já jsem tě vzal 
na sebe“. 

Kdokoli může vzývat svaté jméno Pána, který je věrný a milosrdný, 
ať už se nalézá v jakékoli situaci. Bůh nikdy neodmítne srdce, které 
Jej upřímně vzývá. 

 

 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 

 



 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. 
 

 Bohoslužby 
Platí pravidelný pořad bohoslužeb s tím, že dne 27. března 2022 se 
mění čas na letní, a proto budou po tomto dni mše svaté ve všední 
dny 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. 
 

 Svátost smíření 
Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší 
svatou, 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 (první se uskuteční 10.3.2022). Kromě 
Rožďalovic se bude konat pravidelná křížová cesta v kostele 
v Hrubém Jeseníku (půl hodinu před začátkem mše sv., první se 



uskuteční 9.3.2022). V ostatních kostelích dle aktuálního týdenního 
rozpisu. 
 
 Hovory o víře  

Hovory o víře se konají 9.3. od 18 hod. na faře ve Mcelích. V dalších 
měsících již podle letního času od 19 hod.  

 

 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. 

 

 Živý růženec 

V loňském roce se již rozeběhl 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 

Děkuji všem, kteří se již zapojili a zvláště těm, kteří se odvážili vést 
modlitební společenství, jsem si vědom toho, že to není vždy 
jednoduché. Doufám, že se vytvoří skupinka ve Křinci a Hrubém 
Jeseníku. Kdo by si to chtěl vzít na starost, nechť se prosím přihlásí. 

 

 Kostelní sbírky 
Sbírka slouží k financování potřeb farnosti nebo pro jiný, zpravidla 
předem oznámený účel. Na rok 2022 vyhlásilo biskupství 
litoměřické tyto mimořádné sbírky, ostatní sbírky slouží pro potřeby 
farnosti: 
 
Termín Účel sbírky 
13. 3.2022 Na podporu setkání mládeže 
15. 4. 2022  Na Svatou zemi (pokladnička u Božího hrobu) 
22. 5. 2022  Na pomoc křesťanům na Blízkém Východě 
24. 10. 2021  Na misie (předposlední říjnová neděle) 
 
Nedělní sbírky: 

Datum M R Ž L K HJ B 
1.1. 200 660 0 360 1500 680 0 
2.1. 1 250 1 030 0 0 630 670 0 
9.1. 1 100 627 0 850 370 440 0 
16.1. 750 1 050 0 560 710 740 0 
23.1. 700 658 0 1385 690 690 0 
30.1. 1 900 460 0 145 631 840 0 



Datum M R Ž L K HJ B 
6.2. 1 300 670 0 310 1 765 440 0 
13.2. 1 068 640 0 630 582 370 0 
20.2 573 1 704 0 240 1 068 640 0 
27.2. 3 600 8 200 0 1 140 5 371 620 0 

 

Dne 20.2. se uskutečnila sbírka na Svatopetrský haléř, na 
charitativní dílo Sv. Otce, celkem se vybralo 4 225 Kč.  

Dne 27.2. se uskutečnila sbírka na pomoc postižených válkou na 
Ukrajině, celkem se vybralo 18 931 Kč. 

Všem dárců Pán Bůh zaplať! 

 

 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 

 

Aktuálně se opravuje elektroinstalace v kostele sv. Václava ve 
Mcelích. Obnova je realizována panem Ing. Kočím z Poděbrad. 
Celková obnova je vyčíslena na 1 028 178 Kč. Zatím je pokryto 
zhruba polovina požadované částky. 
Snad v brzké budoucnosti bude opět pokračovat oprava lavic ve 
Křinci v celkové ceně 591 956 Kč. Prodleva v loňském roce byla 
způsobena prudkým nárůstem cen, nedostatkem surovin a 
obsazeností pil. V letošním roce zatím trápí zhotovitele zdravotní 
obtíže, nicméně snad do konce března se opět začne. Tato částka je 
díky štědrosti dárce a městyse Křinec pokryta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 
(aktuální pořad je na vývěskách a webových stránkách) 

 



 


