FARNÍ LIST - LÉTO 2020
Milí farníci,
spolu se začátkem prázdnin by mělo nastat
i další uvolnění vládních opatření v rámci
koronavirové krize: budeme moci odložit
roušky, a tak budeme moci vnímat
ukončení jedné zvláštní etapy v našem životě. Je třeba ale říci, že
nevíme, zda je ještě v budoucnu znovu povinně nenavlékneme, to
uvidíme později.
Nicméně bych Vám všem chtěl poděkovat za ochotu přijmout
opatření za svá, i když jsme na ně mohli mít různý názor či jsme
dokonce uvažovali o jejich oprávněnosti. Byli jsme tak schopni
přijmout určitou nepohodlnost, jen abychom se opět mohli setkat
v kostele, a to nejen my navzájem, ale především s živým Kristem při
mši svaté či bohoslužbě slova. Jistě je toto zjištění dobrým a
důležitým prvkem v našem životě. Nicméně by se ale nemělo týkat
jen vnějších záležitostí, ale do jisté míry by nám tento postoj měl
zevšednět. Jaký postoj mám ale na mysli? Myslím zde na Ježíšova
slova, která adresoval svým učedníkům: „Kdo chce jít se mnou, zapři
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ (Mk 8, 34) Ne vždy nám
totiž Ježíšova slova přijdou vhod, snad je i možná zčásti neradi
slyšíme, protože nejsou lehká a stávají se v běžném životě
nepohodlná, a to ani ne tak Jeho slova samotná, ale život podle nich.

Někdy je snaha je dodržovat vnímána okolím i jako určitá slabost,
vždyť tolikrát existuje pohodlnější a jednodušší řešení. V tomto bodě
úvahy, v těchto chvílích, nás ale opět mohou napadnout další slova
Pána Ježíše: „Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a
široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy
vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo
je těch, kdo ji najdou!“ (Mt 7,13-14). Vzhledem k tomu, že jsme byli
schopni překonat určitou nepříjemnost, určitou překážku proto,
abychom se setkali s živým Kristem při mši svaté, odvažme se
přijmout i Jeho slova do našeho života, nebojme se učit se od něj,
vždyť jsme v Něho uvěřili jako v toho, kdo nám přináší život věčný. I
tyto prázdniny můžeme využít k tomu, abychom si díky četbě Písma
svatého, zvláště pak evangelií, s Ním setkali a uvažovali nad tím, jak
naše postoje a jednání jsou s jeho slovy v souladu. Jistě budeme mít
možnost si ono jednání také i procvičit. K tomu Vám ze srdce rád
žehnám.
Požehnané prázdniny!
Váš P. Lukáš

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

O mši svaté 12:. Slavení eucharistie
– Otčenáš a lámání chleba
(Lk 24, 29b-31)
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Pokračujeme katechezí o mši svaté. Při Poslední večeři, jak víme, vzal Ježíš
chléb a kalich vína, vzdal díky Bohu a »lámal chléb«. Tomuto úkonu
odpovídá v mešní eucharistické bohoslužbě lámání chleba, jemuž předchází
modlitba, které nás naučil Pán, to jest Otče náš.
Tak začínají obřady přijímání, které prodlužují chválu a prosbu eucharistické
modlitby společnou recitací „Otče náš“. Není to jedna z mnoha
křesťanských modliteb, nýbrž modlitba Božích dětí. Je to velkolepá
modlitba k našemu Otci, které nás naučil Ježíš. Obdrželi jsme ji v den svého
křtu. „Otčenáš“ umožňuje, aby se v nás rozeznělo totéž cítění, které bylo
v Ježíši Kristu. Když se modlíme „Otče náš“, modlíme se, jako to činil Ježíš.
Tuto modlitbu složil Ježíš a naučil ji nás, když mu učedníci řekli: »Nauč nás
modlit se«. A Ježíš se takto modlil. Je krásné modlit se jako Ježíš. Podle Jeho
božského učení se odvažujeme obrátit k Bohu oslovením „Otče“, protože
jsme znovu zrozeni jako Jeho děti skrze vodu a Ducha svatého. Vpravdě
nikdo by Jej nemohl oslovit důvěrně „Abba – Otče“, kdyby nebyl zrozen
z Boha a nedostal Ducha, jak učí sv. Pavel. Musíme si uvědomit, že nikdo by
nemohl říkat „Otče“, kdyby nedostal Ducha. Kolikrát jen lidé říkají „Otče
náš“, ale nevědí, co říkají. Ano, je to Otec, ale když říkáš „Otče“, cítíš, že je
Otcem, tvým Otcem a Otcem lidstva, Otcem Ježíše Krista? Máš vztah

k tomuto Otci? Modlíme-li se „Otče náš“, spojujeme se s Otcem, který nás
má rád, ale je to Duch, který nám umožňuje toto spojení, toto cítění, že
jsme Boží děti.
Jaká jiná modlitba než ta, které nás naučil Ježíš, by nás mohla připravit ke
svátostnému společenství s Ním? Mimo mše se Otčenáš modlí také
v ranních a večerních chválách. Boží dětství a blíženské bratrství tak dávají
našim dnům křesťanský ráz.
V modlitbě Páně žádáme o »vezdejší« chléb, který křesťanům především
připomíná chléb eucharistický, potřebný k tomu, abychom žili jako Boží
děti. Prosíme »za očištění od hříchů«, a abychom byli hodni přijmout Boží
odpuštění, zavazujeme se odpustit tomu, kdo ublížil nám. To není snadné.
Odpustit lidem, kteří nám ublížili, není snadné. Je to milost, o niž je třeba
prosit: „Pane, nauč mne odpouštět, jako jsi Ty odpustil mně.“ Je to milost,
nedokážeme to svými silami. Odpuštění je milost Ducha svatého. Modlitba
Otčenáš otevírá naše srdce Bohu a disponuje nás k bratrské lásce. Kromě
toho také prosíme Boha, aby nás »vysvobodil od zlého«, jež nás odděluje
od Něho a od našich bratří. Dobře tak chápeme, že tyto prosby nás velice
náležitě připravují ke svatému přijímání.
To, oč žádáme v Otčenáši, pak rozvíjí kněz modlitbou, v níž vyprošuje
jménem všech: »Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, dej našim dnům svůj
mír«, což je potom zpečetěno pozdravením pokoje. Předchází tomu však
ještě prosba ke Kristu, aby svým pokojem - tolik odlišným od toho, který
dává svět – dal církvi podle svojí vůle růst v jednotě a pokoji. Potom
konkrétním gestem, které si vyměníme mezi sebou, vyjadřujeme »církevní
společenství a vzájemnou lásku, dříve než přijmeme svátost«. V Římském
ritu je pozdravení pokoje zařazeno před svaté přijímání a zaměřeno k
eucharistickému společenství. Jak požaduje svatý Pavel, nelze mít účast na
jediném Chlebu, který z nás činí jediné Kristovo tělo, aniž bychom se smířili

v bratrské lásce. Kristův pokoj nemůže zapustit kořeny v srdci, které
nedokáže prožívat bratrství a obnovovat ho, pokud je zraní. Pokoj nám dává
Pán. On nám dává milost odpustit tomu, kdo ublížil nám.
Po pozdravení pokoje následuje lámání chleba, které dalo v apoštolské
době jméno celé eucharistické bohoslužbě. Lámání chleba, které udělal
Ježíš při Poslední večeři, je zjevujícím gestem, které po vzkříšení umožnilo
učedníkům, aby Jej rozpoznali. Připomeňme si emauzské učedníky, kteří
vyprávěli o setkání se Vzkříšeným, a »jak ho poznali při lámání chleba«.
Lámání eucharistického chleba je provázeno voláním »Beránku Boží«.
Tento obraz Jan Křtitel vztáhnul na Ježíše, »který snímá hříchy světa« (Jan
1,29). Biblický obraz beránka odkazuje k vykoupení. V eucharistickém
chlebu lámaném za život světa spatřuje modlitební shromáždění pravého
Božího Beránka, tedy Krista Vykupitele a úpěnlivě jej prosí: »Smiluj se nad
námi... daruj nám pokoj«.
Invokace »smiluj se nad námi« a »daruj nám pokoj«, zasazené mezi
modlitbu Otčenáš a lámání chleba, pomáhají disponovat duši k účasti na
eucharistické hostině, prameni společenství s Bohem a bratřími.
Nezapomeňme tuto velkou modlitbu, kterou nás naučil Ježíš a kterou se On
sám modlil k Otci. Tato modlitba nás připravuje k přijímání.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:
 Mcelská pouť
Mcelská mariánská pouť se bude konat v sobotu 4.7.2020. V 10:00 hodin
začne mše svatá a poté bude následovat mariánská pobožnost. Následovat
bude i obvyklé pohoštění na faře. Hlavním celebrantem bude P. Pavel
Adrián Zemek, O. Praem. Předem Vám děkuji za Vaši pomoc při přípravě a
průběhu pouti. Ranní mše svatá od 8:00 tuto sobotu nebude.

 Vlastivědná mcelská stezka

Dne 27.6.2020 bude v 10 hodin požehnána nová vlastivědná stezka ve
Mcelích

 Pouť ve Studcích
Letos se bude již tradiční cyrilometodějská pouť konat v kapličce ve
Studcích v sobotu 11.7.2020 v 10 hodin. Ranní mše svatá od 8:00 ve
Mcelích tuto sobotu nebude.

 Karmelská pouť
Rožďalovická Karmelská pouť se bude konat 19.7.2020 v 9:00 hodin.

 Pouť na Loučeni
Kostel na Loučeni je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, proto zde bude
v sobotu 15.8.2020 od 16:00 hodin poutní mše svatá.

 Pouť v Bošíně
Stejně tak je kostel v Bošíně zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, poutní
mše svatá tam bude v neděli 16.8.2020 od 10:30 hodin. Po mši svaté jsme
zváni evangelickou farností k setkání s pohoštěním a posezením na
evangelické faře.
V ten den nebude mše svatá v Hrubém Jeseníku ani ve Křinci.

 Pouť ve Křinci
Dne 6.9.2020 v 10:00 se uskuteční pouť ve Křinci. Hlavním celebrantem
bude náš otec biskup Mons. Jan Baxant. Při mši svaté budou požehnány
opravené varhany. Podrobnější informace o průběhu pouti budou
zveřejněny později.

 Svátost smíření
Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší svatou
(adorací), po mši svaté či po vzájemné domluvě.

 Živý růženec
V tomto 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
Hrubý Jeseník: paní Bezuchová
Děkuji všem, kteří se již zapojili a zvláště těm, kteří se odvážili vést
modlitební společenství. Doufám také, že i ve Křinci se někdo najde.

 Hovory o víře
Hovory o víře se uskuteční i v létě každou první středu v měsíci od 19:00, a
to 1.7.2020 a 5.8.2020 ve Mcelích na faře.

Všichni jste srdečně zváni.

 Adorace
Každý 1. čtvrtek v měsíci v kostele sv. Havla v Rožďalovicích od
16:30 do 16:50.

 Koncerty v kostelích našich farností
Mcely: středa 29. července 2020 od 19:00 mimořádný koncert v rámci XXI.
Mezinárodního letního festivalu TT-Loučeň při příležitosti 90. výročí
znovuvysvěcení kostela sv. Václava ve Mcelích. Na koncertu budou
účinkovat T. Horáková (housle), J. Šandera (viola) a J. Škoda (violoncello).

 Sbírky
Datum
3.5.
10.5.
17.5.
24.5.
31.5.

M
950
600
1920
4550
3400

R
690
740
1306
1364
1020

Ž
0
0
0
0
0

L
600
484
950
570
570

K
470
650
1580
855
480

HJ
1760
479
650
650
906

B
0
0
0
0
0

Sbírka ze dne 17.5.2020 byla věnována na základě rozhodnutí České
biskupské konference na pomoc pro pronásledované křesťany. Celkem se
vybralo 6 406 Kč. Pán Bůh zaplať!
Sbírka ze dne 24.5.2019 byla věnována na biskupstvím vyhlášenou sbírku
pro TV Noe. Tato televize je živena z darů. Celkem se vybralo 7 989 Kč. Pán
Bůh zaplať!

 Webové stránky
Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
farnosti www.farnostmcely.cz

 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. Prosím v případě konkrétního zájmu o udání
signatury.

 Opravy ve farnosti
Možná jste měli možnost zjistit, že ve farnosti probíhají kromě větších akcí
(nové varhany v Křinci) také menší opravy, které však bohužel stojí nemalé
prostředky. Například ve Mcelích je opraven stupínek pod obětním stolem
a okno za varhanami (včetně protisluneční fólie), utěsněny vitráže a
opravena křížová cesta. V Křinci jsou nové varhany také zabezpečeny před
slunečním zářením, do Rožďalovic byla pořízena alespoň malá sekačka na
trávu atd. Některé opravy byly financovány z darů od německých přátel
z farnosti v Chotěbuzi. Pokud byste chtěl někdo také přispět na tyto
nezbytné výdaje, je možné tak učinit například přímo na účet jednotlivých
farností.
Zároveň si dovoluji připomenout, 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

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 Předpovědi počasí
Na farní zahradě ve Mcelích je již téměř 2 roky 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 (je možné si
ji nainstalovat do mobilu – program Weather Underground):
https://www.wunderground.com/personal-weatherstation/dashboard?ID=IMCELY2

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB

