FARNÍ LIST PODZIM 2018
Milí farníci,
svatý Jiljí nás jako
každý rok uvítal do
měsíce září. Jeho
památku totiž slavíme
hned
první
den
měsíce, a tak jakoby
nám oznámil, že
dvouměsíční
letní
prázdniny dětí, které
se
odrážejí,
jak
v životech rodičů, tak i prarodičů, jsou u konce. A opět začíná
školní rok, dá se skoro říci normální režim. Letošní prázdniny byly i
podle meteorologů jedny z nejteplejších za posledních několik
desítek let. Teplé počasí kromě toho, že občas někoho z nás
sužovalo, se podepsalo i na našich zahrádkách a polích, kde bilo do
očí velké sucho. Jak často jsme si společně říkali, kéž by přišla vláha
a déšť, aby naše rostlinky neuschly, ale naopak byly krásou na naší
zahrádce. Člověk si i díky suchu může uvědomit, že ne vše závisí na
něm, že nemůže vše zařídit sám, a tak částečně může poznat i
limity svých možností, což ho následně může přivést k pokoře před
Bohem, Pánem nebe a země. Najednou to, co si člověk za
posledních několik desetiletí naučil brát jako samozřejmost, chybí,
a tak si uvědomuje, že vláha či úroda je Boží dar člověku. Kolikrát
jsme jen v posledních letech děkovali, že zapršelo, že bylo hezké

počasí, že se nám na zahrádce urodilo, kolikrát Pánu Bohu vůbec
vlastně děkujeme za to, co od něho přijímáme? Podobné je tomu i
prosbou o tyto pro život důležité dary. V posledních desetiletích se
již často ani neprosí za dar úrody, nežehnají se pole, studánky,
prameny, atd., dokonce se už neprosí pomalu ani o Boží
požehnání. A tak tyto jednotlivé modlitby zůstávají jako němí
svědci, kteří mluví o situaci našich předků, kteří s pokorou
předstupovali k přírodě, ke svým polím či zahradám, a
uvědomovali si, že bez Božího požehnání je marné lidské
namáhání. Je tak pro nás do jisté míry upozornění, abychom
zlomili onu všeobecnou mentalitu moderního pyšného člověka,
který nepotřebuje Boha, a opět přijali do svého života moudrost
předků a vědomí, že Boha skutečně potřebujeme. Přál bych si
tedy, abychom jako první krok k přeměně naší mentality
poděkovali Bohu za úrodu, slavili tzv. dožínky, a to druhou říjnou
neděli, tedy 14. října (13. října na Loučeni). Byl bych rád,
kdybychom, alespoň pár vzorky z letošní úrody ozdobili obětní
stůl. Doufám, že toto mé přání či prosba bude krokem, abychom si
zcela konkrétně uvědomovali skutečnost, že se dobrotivý Bůh o
nás s láskou stará. Pro inspiraci Vám přikládám obrázek z dožínek
našich německých sousedů.
Přeji Vám požehnaný nový školní rok,
Váš P. Lukáš

Papež František se setkává každou
středu v Římě s poutníky ze všech
možných koutů světa. Při této příležitosti
se zaměřuje na různá náboženská
témata a má k nim krátké poučení
„katechezi“. Nedávno začal s novým
cyklem katechezí týkající se mše svaté. Jistě nám jeho poučení
může být přínosné i pro naše prožívání samotné mše svaté a
může nám ozřejmit tu a onu část. Proto i v našem farním listě
budeme tento cyklus sledovat.
O mši svaté 4 Proč jít v neděli na mši?
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Navážeme na cyklus katechezí o mši a položíme si dnes otázku:
proč jít v neděli na mši? Nedělní slavení eucharistie je středem
života církve (srov. Katechismus katolické církve, 2177). My
křesťané přicházíme v neděli na mši, abychom se setkali se
vzkříšeným Pánem či lépe řečeno nechat Jeho, aby potkal nás,
naslouchat Jeho slovu, živit se u Jeho stolu a stávat se tak církví,
totiž Jeho mystickým Tělem žijícím ve světě.
Tak tomu již od začátku rozuměli Ježíšovi učedníci, kteří slavili
eucharistické setkání s Pánem v den, který židé nazývali „prvním
dnem v týdnu“ a Římané „dnem slunce“, protože toho dne Ježíš
vstal z mrtvých, ukázal se učedníkům, rozmlouval s nimi a daroval
jim Ducha svatého. Také velké seslání Ducha o Letnicích nastalo v
neděli, padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání. Z těchto důvodů
je pro nás neděle svatým dnem, který je posvěcen slavením
eucharistie, živou přítomností Páně mezi námi a pro nás. Mše je

tedy tím, co uskutečňuje křesťanskou neděli! Křesťanská neděle se
točí kolem mše. Čím by byla pro křesťana neděle, v níž by chybělo
setkání s Pánem?
Existují křesťanské komunity, které, bohužel, nemohou mít každou
neděli mši. Také ty jsou však povolány shromáždit se v tento
posvátný den k modlitbě v Pánově jménu, naslouchat Božímu
Slovu a oživovat touhu po eucharistii. V některých
sekularizovaných společnostech vymizel křesťanský význam neděle
osvícené eucharistií. Škoda! V takových kontextech je zapotřebí
oživovat toto povědomí a znovu si osvojit smysl pro slavení,
význam radosti, farního společenství, solidarity a odpočinku, který
občerstvuje duši i tělo (srov. KKC, 2177-2188). Všem těmto
hodnotám učí eucharistie, neděli za nedělí. Proto Druhý vatikánský
koncil zdůrazňuje, že »den Páně je prvotní sváteční den, který je
třeba předkládat zbožnosti věřících a vštěpovat do jejich vědomí
tak, aby se stal i dnem radosti a pracovního klidu« (Sacrosanctum
Concilium, 106).
Během prvních staletí v neděli nebyl pracovní klid. Ten je
specifickým přínosem křesťanství. Podle biblické tradice odpočívají
židé v sobotu, zatímco v římské společnosti nebyl během týdne
stanoven jediný den klidu od otrocké práce. Křesťanský smysl pro
život [Božích] dětí a nikoli otroků, oživený eucharistií, způsobil, že
se neděle – téměř všeobecně – stala dnem odpočinku. Bez Krista
by nám bylo souzeno být v područí každodenní únavy, starostí a
obav před zítřkem. Nedělní setkání s Pánem nám dává sílu prožívat
den s důvěrou a odvahou a s nadějí kráčet vpřed. Proto my

křesťané přicházíme v neděli na setkání s Pánem, ke slavení
eucharistie.
Eucharistické společenství s Ježíšem, zmrtvýchvstalým a živým na
věky, předjímá neděli, která nebude mít konce a kdy nebude již
námahy a bolesti, ani smutku a slz, nýbrž pouze radost z plného
života s Pánem navždy. Také o tomto blaženém spočinutí mluví
nedělní mše, když nás učí, abychom se v týdenním shonu svěřovali
rukám nebeského Otce.
Co můžeme odpovědět tomu, kdo tvrdí, že chodit na mši včetně
neděle je k ničemu, protože důležité je žít dobře a mít rád
bližního? Je pravda, že kvalita křesťanského života se poměřuje
schopností mít rád, jak řekl Ježíš: »Podle toho všichni poznají, že
jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem« (Jan
13,35). Jak bychom ale mohli praktikovat evangelium, kdybychom
k tomu neděli za nedělí nečerpali energii z nevyčerpatelného
zdroje eucharistie? Nepřicházíme na mši, abychom něco dávali
Bohu, nýbrž abychom od Něho přijímali to, čeho je nám opravdu
zapotřebí. Připomíná to modlitba církve, která se obrací k Bohu
takto: »Ty nepotřebuješ naši chválu, ale zahrnuješ nás svojí láskou,
abychom ti vzdávali díky; naše chvalozpěvy neumocní tvoji
velikost, ale vymohou nám spásnou milost« (překlad italské znění
4. obecné preface Římského misálu; srov. české znění: »bez něho
není naše děkování tebe důstojné a je spasitelné jen skrze Něho«).
Závěrem: Proč tedy přicházet v neděli na mši? Nestačí odpověď, že
to je církevní přikázání. To nám pomáhá opatrovat tuto hodnotu,
ale samotné nestačí. My křesťané se potřebujeme účastnit nedělní
mše, protože jedině s Ježíšovou milostí, s Jeho přítomností žijící v

nás a mezi námi můžeme uvádět ve skutek Jeho přikázání a být tak
Jeho věrohodnými svědky.

 Biřmování
Pro ty z Vás, kteří jsou již pokřtěni a jsou starší 12 let, a měli by
zájem přijmout poslední z iniciačních svátosti, tzv. svátost
křesťanské dospělosti, mohou se přihlásit do přípravy na její
přijetí. Příprava nebude probíhat individuálně, je třeba vytvořit
skupinku alespoň 2 osob. Přihlašování bude probíhat do konce
září.

 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. Začátek je v 18 hodin (v době letního času
od 19 hodin). Příští setkání bude tedy 3.10. od 19 hodin. Všichni
jste srdečně zváni.

 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







V kostele sv. Václava ve Mcelích byla dokončena oprava
střechy. Povrch byl očištěn a opraven, byly provedeny
nátěry, vyčištěny okapy a byla zajištěna věžička proti
ptákům. Celkové náklady na opravu činily 385 619 Kč, díky
Vaší štědrosti byla naše spoluúčast již zaplacena.
Na kostele sv. Václava v Hrubém Jeseníku byly instalovány
hromosvody. Celkem stály 106 026 Kč.
V průběhu měsíce září začne další fáze oprav kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Bošíně. Letos by se měla
doopravit střecha.
28. října 2018 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.



Ekonomická rada farnosti se od 1. září rozrostla o dvě nové
členky, a to o paní Pavlínu Reissigovou (Křinec) a paní Mgr.
Irenu Kešnerovou (Hrubý Jeseník). Děkuji za to, že přijaly
své jmenování a těším se na spolupráci.

 Křinecké varhany
Na konci prázdnin byla zahájena oprava Křineckých varhan. Na
opravu jsme totiž získali dotaci od nadace Občanské fórum
(30 000 Kč) a od Biskupství litoměřického (50 000 Kč), a tak jsme
mohli spustit první fázi, při které dojde k inventarizaci píšťal a
mechaniky, k čištění a petrifikaci. Opravu provádí varhanář Martin
Poláček pod dohledem diecézního organologa Mgr. Radka Rejška.
Celková oprava by měla stát zhruba 350 000 Kč.
V této souvislosti mi dne 28.8.2018 paní Ryklová předala výtěžek
sbírky na opravu varhan v kostele sv. Jiljí ve Křinci. Tato sbírka
probíhala v letech 2004 až 2018. Za dobu sbírky se celkem vybralo
43 920 Kč, z nichž byly zakoupeny elektrické varhany (spolu se
stoličkou), na kterých se aktuálně hraje, a to v ceně 23 000 Kč.
Z jejích rukou jsem tak přijal 20 920 Kč, které jsem uložil na účet
farnosti s poznámkou, že se jedná o peníze určené na opravu
varhan. Děkuji paní Ryklové za její nadšení pro varhany. Děkuji
všem dárcům, kteří podpořili tuto sbírku. Pokud by chtěl někdo
v budoucnu podpořit jejich opravu, prosím kontaktujte přímo mě,
nebo též můžete podpořit tento účel bezhotovostní platbou na
účet farnosti, pak prosím nezapomeňte uvést v poznámce, že se
jedná o dar na varhany.

 Dary:
Každá farnost má v současnosti vytvořen samostatný účet, aby
bylo zcela průhledné financování a výdaje. Pokud byste rádi
podpořili chod farností či opravy kostelů, 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 červenec a srpen.
Datum
1.7.
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.

M
950
1 160
1 020
1 100
1 340
1 420

R
655
850
758
1 996
1 211
1 208

L
140
480
541
845
424
130

Ž
0
0
0
0
0
0

K
910
803
460
445
980
589

HJ
470
0
615
660
1 005
580

B
0
0
0
0
0
0

Datum
12.8.
19.8.
26.8.

M
1 301
1 237
1 070

R
962
1 450
1 147

L
190
785
547

Ž
0
0
0

K
500
0
920

HJ
772
0
985

B
0
1 561
0

 Farní táborák
V sobotu 29.9. bude od 18 hodin farní táborák na farní zahradě ve
Mcelích. Uzenina k opékání i chleba budou k dispozici. Všichni jste
srdečně vítáni.

Přehled poutí v našem farním obvodu
září – říjen 2018
Pátek 28.9.2018 v 18:00 – poutní mše sv. ke cti sv. Václava
v Hrubém Jeseníku
Neděle 30.9.2018 v 7:15 hod. - poutní mše sv. ke cti sv. Václava
ve Mcelích
Neděle 21.10.2018 v 9:00 hod. – poutní mše sv. ke cti sv. Havla
v Rožďalovicích
V sobotu 3.11. v 10:00 hod – dušičková poutní mše sv. ve Mcelích
– hlavní celebrant bude vikář mladoboleslavského vikariátu
P. Leopold Paseka. Po mši svaté a pobožnosti na mcelském
hřbitově jste zváni k již tradičnímu občerstvení na faře. Úklid
kostela před poutí proběhne v sobotu 27.10. po ranní mši svaté.
V sobotu 3.11. v 16:00 hod. – Svatohubertská mše sv. na Loučeni

Sv. Václav, Mcely

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

