
FARNÍ LIST ADVENT A VÁNOCE 2018 
Milí farníci,  

první nedělí adventní 
jsme společně vstoupili 
do nového liturgického 
roku, ale nejen to, 
vstoupili jsme do doby 
adventní, do doby, ve 
které se chceme 
připravit na slavnost 
Narození Páně. Co se ale 
stalo před více jak dvěma tisíci lety tak důležitého, že si to rok co rok 
chceme připomínat a slavit? Tehdy se v městě Betlémě narodilo 
Panně Marii děťátko, které dostalo jméno Ježíš. Jméno, při kterém, 
jak píše svatý Pavel v listě Filipanům, musí pokleknout každé koleno 
na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce 
vyznat: Ježíš Kristus je Pán. Jméno obecně je pro každého z nás 
důležité, jím se představujeme, a když jej slyšíme někoho vyslovit, 
reagujeme, protože se jedná o nás. V biblické tradici se setkáváme 
často s tím, že jméno odráží i určité poslání osoby. Bůh skrze 
konkrétního člověka sděluje nějakou pravdu a působí ve světě. 
Jméno Ježíš znamená „Bůh zachraňuje“, což se v něm zcela naplňuje 
a nejvíce se to pro nás stává zřejmým o velikonočních svátcích, kdy 
slavíme jeho slavné zmrtvýchvstání, slavíme vítězství nad smrtí, 
porážku skutečného nepřítele člověka – ďábla. Toto vítězství 
znamená i pro nás možnost záchrany – vítězství spolu s Pánem 
Ježíšem. Východní křesťanská tradice znázorňuje betlémské 



děťátko se symbolem kříže, ať už je křížek viditelný, či je skryt třeba 
do zkřížení nohou nemluvněte, aby vyjádřilo, že se již v Betlémské 
chýši začíná uskutečňovat proroky dlouho předpovídaná záchrana 
člověka. Na Štědrý den se večer při mši svaté můžeme setkat 
s evangeliem podle svatého Matouše, který odpovídá na Izaiášovo 
dávné proroctví tím, že následující verš vztahuje na Pána Ježíše: „To 
všecko se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel', to znamená 
'Bůh s námi'.“ V Pánu Ježíši se nám tak Bůh stává mnohem bližší, 
Boží Syn na sebe bere naše lidství, aby byl Bůh s námi. A to je, milí 
farníci, přání každé lidské duše. Lidská duše touží po Bohu, touží po 
záchraně. Člověk si totiž v nitru uvědomuje, že ne vše je v jeho 
životě správné, že ne vše dobře udělal, krom toho hledá oporu, 
zastání a přátelství, a to nejen na krátký okamžik, ale na chvíli, která 
nikdy neskončí. To vše se člověku v Pánu Ježíši nabízí. Kéž v době 
adventní v nás touha po Boží blízkosti roste a připravujeme se 
s větší horlivostí na jeho přijetí a odstraňujeme vše, co by tomu 
bránilo.  

Přeji nám všem, aby se toto radostné poselství adventu a vánočních 
svátků na nás uskutečňovalo jak v měsíci prosinci, tak i v novém 
nadcházejícím kalendářním roce 2019 i v dalších dnech, měsících a 
letech našeho života. Kéž naše životy žijeme neustále v Boží 
blízkosti! 

                                               Váš    P. Lukáš 

 



I v tomto farním listě pokračujeme 
v zamýšlení se nad jednotlivými částmi 
mše svaté, kterými nás provází Svatý Otec 
František ve svých katechezích:  

O mši svaté 5   Úvodní obřady mše 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnes bych chtěl přistoupit k jádru eucharistické slavnosti. 
Účastníme se katecheze o mši. Mše se skládá ze dvou částí, kterými 
je bohoslužba slova a eucharistická bohoslužba, jež spolu souvisí tak 
těsně, že tvoří jeden služebný úkon (srov. Sacrosanctum Concilium, 
56; Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 28). Bohoslužba s jejími 
úvodními a závěrečnými obřady tedy tvoří jediný celek a nelze ji 
rozdělovat. K lepšímu porozumění se však pokusím vysvětlit 
jednotlivé její momenty, z nichž každý je s to zasáhnout a vtáhnout 
určitou dimenzi našeho lidství. Je nezbytné tato posvátná znamení 
poznat, abychom mohli mši plně prožít a okoušet celou její krásu. 
Když je lid shromážděn, začíná bohoslužba úvodními obřady, 
obsahujícími vstup, pozdrav (Pán s vámi! Pokoj s vámi!), úkon 
kajícnosti (Vyznávám se, kde prosíme o odpuštění svých hříchů), 
Kyrie eleison, chvalozpěv Sláva na výsostech Bohu a vstupní 
modlitbu, která shrnuje úmysly všech a stoupá k nebi. Účelem 
tohoto úvodu je, »aby shromáždění věřící vytvořili společenství a 
dobře se připravili ke slyšení Božího slova a k důstojnému slavení 
eucharistie« (Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 46). Není 
dobrý zvyk přicházet až po kázání s tím, že to stačí ke splnění 
předpisu. Mše začíná znamením kříže a úvodními obřady, jimiž se 
začínáme klanět Pánu jako společenství. Proto je třeba nechodit 



pozdě, ale dříve, abychom se na společnou bohoslužbu v srdci 
připravili. 
Zatímco se obvykle zpívá vstupní zpěv, kněz s ostatními ministranty 
přichází v procesí do presbytáře, kde pozdraví oltář úklonou a na 
znamení úcty jej políbí, popřípadě okouří kadidlem. Protože oltář je 
Kristus, jde o setkání s Kristem. Tato gesta, kterým hrozí, že projdou 
bez povšimnutí, jsou velice významná, protože hned na začátku 
dávají výraz skutečnosti, že mše je setkáním lásky s Kristem, který 
»vydal sám sebe za nás [...] je náš oltář, naše oběť a náš kněz« (srov. 
Preface 5. Velikonoční). Oltář jakožto znamení Krista je totiž 
»centrem díkůvzdání, kterým je eucharistie« (Všeobecné pokyny k 
Římskému misálu, 296). 
Potom následuje znamení kříže. Kněz, který předsedá, jím znamená 
sebe, a totéž činí všichni členové shromáždění, kteří si uvědomují, 
že liturgický úkon se koná »ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého«. 
Tady přejdu k jedné drobnosti: Viděli jste, jak se křížem znamenají 
děti? Často nevědí, co dělají, a zdá se jako by kreslily nějaký obrázek, 
což není znamení kříže. Prosím tedy maminky, tatínky i prarodiče, 
aby od začátku učili děti, jak se správně znamenat křížem. A 
vysvětlete jim, že Ježíšův kříž je jako ochrana. Mše se tedy začíná 
znamením kříže a celá modlitba se nese ve jménu Otce i Syna i 
Ducha svatého, takříkajíc v prostoru Nejsvětější Trojice, který je 
prostorem nekonečného sdílení. Jejím počátkem i cílem je láska 
Trojjediného Boha, zjeveného a dávajícího se nám v Kristově kříži. 
Jeho velikonoční tajemství je darem Trojice, a eucharistie pramení 
vždycky z Jeho probodeného srdce. Když se tedy znamenáme 
křížem, pak si nejenom připomínáme svůj křest, ale přisvědčujeme, 
že liturgická modlitba je setkáním s Bohem v Ježíši Kristu, jenž se 
pro nás vtělil, zemřel na kříži a byl oslaven zmrtvýchvstáním.  



Kněz potom pronese liturgické pozdravení oslovením: »Pán s 
vámi!« nebo jiným podobným (je jich několik) a shromáždění 
odpovídá: »I s tebou«. Jsme v dialogu. Jsme na začátku mše a máme 
přemýšlet o významu všech těchto gest a slov. Zahajujeme jakousi 
„symfonii“, v níž zaznějí rozmanité tóny hlasů, včetně chvil ztišení, 
ve snaze vytvořit „akord“ všech účastníků, tj. uznat, že jsme 
oživováni jediným Duchem s tímtéž cílem. Vskutku, »pozdravením 
a odpovědí lidu se projevuje tajemství shromážděné církve« 
(Všeobecné pokyny k Římskému misálu, 50). Takto se vyjadřuje 
společná víra a vzájemná touha být s Pánem a prožívat jednotu s 
celým společenstvím. 
Tato modlící se symfonie, která vzniká, podává vzápětí velice 
působivý moment, protože předsedající všechny vybídne k uznání 
vlastních hříchů. Všichni jsme hříšníci. Nevím, možná někdo z vás 
hříšníkem není. Pokud ne, ať zvedne ruku. Nevidím však zvednuté 
ruce, jsme tedy všichni dobrými věřícími. Všichni jsme hříšníci, a 
proto prosíme na začátku mše o odpuštění. To je úkon kajícnosti. 
Nejde pouze o pomyšlení na spáchané hříchy, ale o mnohem více. 
Je to výzva k přiznání, že jsme hříšníci před Bohem a před 
společenstvím, před bratřími, a to s pokorou a upřímně jako celník 
v chrámu. Pokud eucharistie opravdu zpřítomňuje velikonoční 
tajemství, totiž přechod Krista ze smrti k životu, potom první věc, 
kterou máme udělat, je uznat, jaké jsou naše situace smrti, 
abychom mohli vstát s Ním k novému životu. Z toho je zřejmé, jak 
důležitý je úkon kajícnosti. Proto se k tomuto tématu vrátíme při 
příští katechezi. Budeme si vysvětlovat mši krok za krokem, a 
prosím vás učte děti znamenat se křížem. 
 
 



 Různé 
• V kostele sv. Václava v Hrubém Jeseníku v současnosti 

probíhají úpravy elektřiny, aby byly splněny všechny 
potřebné  zákonné normy  pro získání revize elektřiny. Při té 
příležitosti bylo instalováno nové osvětlení kůru i schodiště 
na kůr. Krom toho byla vyměněna světla v presbytáři za 
účelem lepšího osvětlení a úspory energie.  

• Na první neděli adventní jsme ve Mcelích mohli zpívat díky 
naší slečně varhanici staročeské roráty. S těmito 
nádhernými zpěvy se můžete blíže seznámit na stránkách 
www.boromejky.cz v audioarchívu. Sbor sester je v roce 
2008 kompletně nazpíval a na tomto místě si je můžete 
poslechnout. 

• Na farní zahradě byla umístěna v rámci výzkumu sucha a 
klimatické změny meteostanice, která nejen měří 
v hodinových intervalech srážky, teploty, tlak, vítr apod., ale 
také vytváří předpovědi počasí na základě jejího měření a 
měření nejbližších stanic. Je součástí celosvětové sítě 
Weather Wunderground, která obsahuje více než 250 000 
míst. Provoz stanice je zcela zdarma. Stanici najdete na 
adrese: 
https://www.wunderground.com/personal-weather-
station/dashboard?ID=IMCELY2 
 

 Adorace 

Každý 1. čtvrtek v měsíci od 16:30 do 16:50. 

 

http://www.boromejky.cz/
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMCELY2
https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IMCELY2


 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 2.1.2019. od 18 
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. V listopadu 
byla sbírka knih doplněna o cca 80 nových přírůstků, zvláště pak o 
životopisy svatých. 

 Koncerty v našem farním obvodu 

16.12.2018 Rožďalovice v 18:00: Pavel Šporcl a sbor Boni pueri 

22.12.2018 Loučeň ve 14:00: Smíšený pěvecký sbor sv. Cecílie 
Poděbrady – Česká mše vánoční 

 

 Vypořádání závazků mešních fundací 

V rámci tzv. restitucí dostaly církevní právnické osoby zpět některé 
pozemky či jiné nemovitosti. Některé z nich byly svázány 
s povinností sloužit třeba jednou za rok mši svatou za zemřelé 



dárce. Z výnosu pozemků byl financován kněz a provoz farnosti. 
Během doby komunismu došlo ke ztrátě zakládacích listin, a tak 
jsou podmínky i dárci často neznámí. Jelikož však církev cítí 
povinnost plnit své závazky, dotázala se Apoštolského stolce na 
způsob, jak mešní fundace před 25.2.1948 vypořádat. Podle 
apoštolského stolce je třeba, aby každý v čele jakékoliv církevní 
právnické osoby odsloužil, či v případě, že v čele není kněz, ale 
jáhen či laik, tak nechal odsloužit 10 mší svatých za zemřelé dárce a 
to zvláště ve významné dny z hlediska celé církve, tak i farnosti. Tyto 
mše svaté mají být odslouženy do konce roku 2019, a biskupství má 
dostat zprávu o jejich odsloužení.  

První mše svatá bude tedy odsloužena 24.12.2018 ve 24:00 
v Rožďalovicích, druhá 30.12.2018 v 10:30 ve Křinci, třetí 1.1.2019 
v 10:30 v Hrubém Jeseníku, čtvrtá 6.1.2019 v 7:15 ve Mcelích a pátá 
12.1.2019 v 16:00 na Loučeni. 

 

 Nedělní sbírky v Kč (září, říjen 2018) 
Datum M R L Ž K HJ B 

2.9. 720 430 250 0 1161 0 0 
9.9. 1040 330 310 0 403 720 0 

16.9. 1050 1160 210 0 655 520 0 
23.9. 1216 1115 460 0 330 398 0 
30.9. 1710 520 612 0 1490 421 0 
7.10. 1250 840 120 0 343 728 0 

14.10. 1000 815 420 0 610 1500 0 
21.10. 1090 916 390 0 450 600 0 
28.10. 1020 348 250 0 210 500 0 

 



 

V ostatních dnech platí pravidelný pořad bohoslužeb 



PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 

 



 



Fra Angelico, 1440, Národní muzeum svatého Marka, Florencie 


