
 FARNÍ LIST - PODZIM 2020 
Milí farníci, 

památka sv. Jiljí nás uvádí do nového školního 
roku. Jistě si mnozí z nás ptají, jak asi bude 
vypadat – jak bude probíhat, co máme 
očekávat? Důvodů je mnoho, ať už je to 
koronavirová pandemie spojená s měnícími se 
vládními nařízeními či dopady samotné 
pandemie na ekonomiku a na zaměstnanost, 
respektive nezaměstnanost, našich blízkých, 
což pak má i další neblahé následky na život 

samotného jednotlivce, tak i celé rodiny. Pro nás věřící v této době nejistoty 
ale může být i nadále jistota, kterou oprávněně vkládáme do Božích rukou. 
Bůh a respektive náš vztah s Bohem je/má být totiž jistotou, o kterou se 
můžeme vždy opřít, i když se kolem nás cokoliv děje, ať se nám daří dobře 
nebo špatně, Bůh je nám stále nablízku, je stále s námi; otázka však je, zdali 
i my jsme s Ním. Proto se nebojme mu svěřovat všechny naše 
obavy/strachy a vkládat je do Jeho rukou, věřme, že na nebesích máme 
našeho Otce, který ví, co potřebujeme, co je pro nás vhodné a dobré. 
Zároveň se i my sami snažme svým jednáním riziko nákazy minimalizovat. 

Jako velké povzbuzení pak můžeme chápat svatojilskou pouť ve Křinci, při 
které budou slavnostně požehnány varhany naším otcem biskupem 
Mons. Janem Baxantem. Věřím, že i jeho přítomnost mezi námi, jako 
nástupce apoštolů – těch, kteří přinášeli poznání trojjediného a pravého 
Boha, povzbudí i naši víru v Boží přítomnost v našem životě. Zároveň si 
uvědomuji, že znovupostavení varhan je i určitou slavností pro všechny, 
kteří hrají na varhany, na tento královský nástroj. V našem farním obvodu 



je Bohu díky více těchto odvážlivců: paní Ryklová (Křinec), paní Mgr. 
Bezuchová (Rožďalovice, Hrubý Jeseník), slečna Hamplová (Rožďalovice), 
slečna Zíková (Mcely), pan Mgr. Rejšek (Mcely, Rožďalovice) a pan Šíma 
(Loučeň). Kromě těchto pravidelných nám občas zahraje i paní Melmuková, 
pan Elsner a další. Všem bych takto rád poděkoval za to, že můžeme během 
mše svaté či bohoslužby slova zpívat, a svým zpěvem chválit Boha. 

Boží přítomnost je pro nás nejvíce hmatatelná ve svátostech, a to zvláště ve 
svatém přijímání (svátost eucharistie), kde se setkáváme s živým Kristem 
niterným způsobem. Může se však stát z více důvodů, že nemůžeme jít ke 
svatému přijímání, proto se snažme, i když Pána Ježíše nemůžeme přijmout 
do svého nitra fyzicky, ho přijmout alespoň duchovně. Proto bych si dovolil 
doporučit tak učinit během svatého přijímání za pomoci kancionálové 
modlitby 042. Snažme se tak alespoň vyjádřit hluboké přání naší duše, být 
neustále v Boží přítomnosti a my být spolu s ním. Boží přítomnost nám totiž 
dodává klid a jistotu do dnešních nejasných dní. 

Vyprošuji Vám hojnost Božího požehnání do nového školního roku a děkuji 
Vám za vaši modlitbu. 

Váš P. Lukáš 

 

042 – Duchovní přijímání 
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti 
přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe 
dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím 
po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď 
ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou 
a nedopusť, abych se od tebe odloučil. 



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

O mši svaté 13:. Slavení eucharistie – 
příjímání 

Budeme pokračovat v katechezi o mši svaté. 
Slavení mše, jejíž různé momenty procházíme, 
se podřizuje přijímání, tedy spojení s Ježíšem. Je 
to svátostné přijímání, nikoli duchovní, které 
můžeš uskutečnit doma, když vyslovíš: „Ježíši, 
chtěl bych tě duchovně přijmout“. Svátostně 

naopak přijímáme Kristovo tělo a krev. Slavíme eucharistii, abychom se 
sytili Kristem, který dává sám sebe jak ve Slově, tak ve Svátosti oltářní, 
abychom se Mu uzpůsobovali. Samotný Pán totiž říká: „Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, zůstává ve mně a já v něm“ (Jan 6,56). Ježíšovo gesto, kterým při 
poslední večeři svým učedníkům dal své Tělo a Krev, ještě dnes pokračuje 
skrze službu kněze a jáhna, kteří jsou řádnými udělovateli chleba života a 
kalicha spásy. 

Kněz při mši ukazuje věřícím posvěcený chléb, tedy Ježíšovo tělo, poté, co 
jej rozlomil, a zve je k účasti na eucharistické hostině. Známe slova, která 
v tu chvíli znějí od oltáře: „Blahoslavení, kdo jsou pozváni k hostině 
Beránkově. Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa“. Inspirují 
se úryvkem z knihy Zjevení: „Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově 
svatební hostině“ (Zj 19,9), ve kterém se mluví o svatbě, protože Ježíš je 
ženichem církve. Tato výzva nás povolává k zakoušení niterného 
společenství s Kristem, zdrojem radosti a svatosti. Je to výzva, která 
rozradostňuje a zároveň ve světle víry podněcuje ke zpytování svědomí. 



Jestliže totiž na jedné straně spatřujeme vzdálenost, která nás dělí od 
Kristovy svatosti, na druhé straně věříme, že jeho krev se „prolévá za 
odpuštění hříchů“. Všem nám bylo odpuštěno ve křtu a všem bylo 
odpuštěno či bude odpuštěno pokaždé, když přistoupíme ke svátosti 
smíření. Nezapomínejte, že Ježíš odpouští stále, nemůže se nasytit 
odpouštění, zatímco my v žádosti o ně ochabujeme. Když svatý Ambrož 
uvažuje o spásonosné hodnotě této krve, prohlašuje: „Já, který hřeším, 
musím stále užívat léku“ (De sacramentis, 4,28). Také my v této víře 
obracíme svůj zrak na Božího Beránka, snímajícího hříchy světa, a prosíme 
jej: „Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše 
bude uzdravena“. Takový je význam slov, která pronášíme při každé mši. 

Zatímco my pak kráčíme v procesí, abychom přijali přijímání, ve skutečnosti 
nám Kristus vychází vstříc, aby nás k sobě připodobnil. Nastává zde setkání 
s Ježíšem! Sytit se eucharistií znamená, že se dáváme proměnit v to, co 
přijímáme. V pochopení této skutečnosti nám pomáhá sv. Augustin, když 
vypráví o světle, které přijal z Kristových slov: „Já jsem pokrm velkých. Staň 
se velkým a budeš mne jíst. A nebudeš mě ty proměňovat v sebe jako 
pokrm pro své tělo, ale budeš proměňován ve mne“ (Vyznání VII, 10,16). 
Pokaždé, když přistoupíme k přijímání, se více připodobňujeme Ježíši a 
přetváříme se v něj. Stejně jako se chléb a víno mění v Pánovo tělo a krev, 
tak se přetvářejí v živou eucharistii ti, kteří ji ve víře přijímají. Knězi, který 
eucharistii podává a řekne ti: „Tělo Kristovo“, odpovíš: „Amen“, tedy uznáš 
milost a závazek, který obnáší toto stávání se Kristovým tělem. Přijímání nás 
sjednocuje s Kristem a vymaňuje z našeho sobectví a zároveň nás otevírá 
vůči všem lidem, kteří s Ním tvoří jediné Tělo, a sjednocuje nás s nimi. Toto 
je zázrak svatého přijímání – stáváme se tím, co dostáváme! 

Církev mocně touží po tom, aby také věřící přijali Pánovo tělo z hostií 
proměněných v téže mši, přičemž znamení eucharistické hostiny se plněji 



vyjadřuje tehdy, když se svaté přijímání podává pod obojí způsobou, ačkoli 
víme, že podle katolické nauky i pod jednou způsobou přijímáme celého a 
úplného Krista. Podle církevní praxe věřící běžně přistupují k eucharistii 
formou procesí a s úctou svátost přijímají vestoje, anebo vkleče, podle 
ustanovení biskupské konference, a to do úst anebo, kde je to dovoleno, na 
ruku, podle vlastního rozhodnutí. Po přijímání nám ticho a tichá modlitba 
pomáhají k tomu, abychom v srdci uchovávali přijatý dar. Velmi nám 
pomáhá, když tuto chvíli ticha prodloužíme a hovoříme v srdci s Ježíšem, 
anebo když zpíváme žalm či hymnus, který napomůže společenství 
s Pánem. 

Slavení eucharistie se uzavírá modlitbou po přijímání. Kněz se v ní jménem 
všech obrací k Bohu, aby mu poděkoval, že z nás učinil své spolustolovníky 
a žádá jej, aby to, co jsme přijali, přetvořilo náš život. Eucharistie nás 
posiluje, abychom vydávali plody, květy dobrých skutků, a žili jako křesťané. 
Je tudíž příznačná dnešní modlitba po přijímání, ve které Pána prosíme, „ať 
nám svátost, kterou jsme přijali, zjedná uzdravení, vykoření zlo, vždycky nás 
chrání a posiluje v dobrém“ (Římský misál, středa po 5. neděli postní). 
Přistupujme k eucharistii – když přijímáme Ježíše, který nás přetváří v sebe, 
posiluje nás to. Pán je velmi dobrý a veliký. 

 

 

 

 

 



ZPRÁVY Z FARNOSTI: 

 Protikoronavirová opatření 

- V každém kostele je umístěna dezinfekce k použití 
- V kostele opět nebude v kropenkách svěcená voda 
- Při mši svaté se vynechává pozdravení pokoje 
- Při účasti nad 100 lidí je povinnost nosit roušky (na větší 

akce ji raději nosit s sebou) 

Opatření se však mohou podle situace měnit! 

 Farní táborák 

Již tradiční farní táborák se bude konat v sobotu 12.9. 2020 od 18 hodin na 
farní zahradě ve Mcelích. Uzenina i pečivo bude zajištěno. Všichni jste 
srdečně vítáni 

 Pouť v Sovoluskách 

Letos se bude již podruhé konat pouť v kapličce v Sovoluskách, a to 
v  sobotu 19.9.2020 v 10 hodin. Ranní mše svatá od 8:00 ve Mcelích tuto 
sobotu nebude. 

 Poutě ke sv. Václavu 

V našem farním obvodu se nacházejí tři kostely zasvěcené svatému 
Václavu, hlavnímu patronu české země, a to ve Mcelích, v Hrubém Jeseníku 
a v Žitovlicích. Poutě se uskuteční v Hrubém Jeseníku v pondělí 28.9.2020 
v 17:00 a ve Mcelích v neděli 4.10.2020 v 7:15. V kostele v Žitovlicích 
bohužel zatím pouť konat nelze. 



 Svatohavelská pouť v Rožďalovicích 

Svatohavelská pouť v Rožďalovicích se uskuteční dne 18.10.2020 v 9:00. 

 Mcelská dušičková pouť 

Letošní mcelská dušičková pouť se uskuteční v sobotu 7.11.2020 v 10 hod. 
Hlavním celebrantem bude Mons. Martin Davídek, generální vikář naší 
diecéze. Rádi bychom při mši svaté vzpomenuli na zemřelé kněze, kteří 
působili na území dnešního farního obvodu, zvláště pak na: P. Rudolfa 
Zimandla (10 let od úmrtí), kanovníka Vojtěcha Černého (50 let od úmrtí) a 
P. Josefa Aloise Rennera (160 let od úmrtí). Po mši svaté bude následovat 
modlitba za zemřelé v kostele, následně na hřbitově, posvěcení kněžských 
hrobů. Samozřejmostí je následné agapé na faře. 

 Svatohubertská pouť na Loučeni 

Svatohubertská mše svatá uskuteční dne 7.11.2020 mimořádně od 
17 hodin na Loučeni. Hlavním celebrantem by měl být Dominik kard. Duka, 
arcibiskup pražský. Ostatní podrobnosti svaté budou ještě upřesněny. 

 Svátost smíření 

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

 Živý růženec 

Jsem moc rád, že v našem farním obvodu máme čtyři 
modlitební společenství živého růžence, rád bych takto 
povzbudil ty, kteří se již zapojili, aby i nadále vytrvali, věřím, že 
modlitba růžence přináší Boží milosti, jak samotným 



účastníkům, tak i jejich rodinám i celé farní rodině. Povzbuzuji i ty, kteří 
zatím váhají, zda se přidat, aby se nebáli a zapojili se též. 

 Hovory o víře 

Hovory o víře pokračují i nyní každou první středu v měsíci od 19:00, a to 
2.9.2020 a 7.10.2020.. V zimním čase začínají již v 18:00 a to 4.11.2020 a 
2.12., konají se 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. 

 

 

 Náboženství 

Pokud to okolnosti dovolí, bude výuka náboženství opět probíhat ve škole 
v Hrubém Jeseníku (čtvrtek 6:45, 1. setkání 10.9.2020) a ve škole 
v Rožďalovicích (středa ve 14:00, 1. setkání 7.10.2020). Pokud by se našli 
další zájemci, nechť se prosím obrátí přímo na mě. 

 Sbírky 
Datum M R Ž L K HJ B 
7.6. 968 781 0 1410 1440 3269 0 
14.6. 950 1267 0 240 190 580 0 
21.6. 1450 590 0 720 1225 522 0 
28.6. 1300 720 0 330 1520 636 0 
5.7. 2900 995 0 470 1345 0 0 



12.7. 1687 1690 0 1090 1133 420 0 
19.7. 893 3522 0 630 1510 1089 0 
26.7. 1494 1306 0 500 725 500 0 
2.8. 1200 1297 0 920 1160 1160 0 
9.8. 1150 1341 0 1140 1817 1342 0 
16.8. 1652 1271 0 981 0 0 3465 
23.8. 2000 1544 0 680 0 798 0 
30.8. 1150 1466 0 490 1070 640 0 

 

 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 

Kromě oprav již zmíněných v minulém zpravodaji se letos připravuje projekt 
odvodnění pro kostel v Hrubém Jeseníku a také projekt elektroinstalace 
v kostele ve Mcelích. Tyto projekty jsou nutné pro získání závazného 
stanoviska od památkové péče, na základě kterého se pak může učinit i 
stavební úprava. Tyto dva projekty vyjdou zhruba na 125 000  Kč, cena se 
pohybuje v závislosti na rozsahu, dalších odborných posouzeních a 

http://www.farnostmcely.cz/


jednáních. Kdo by chtěl přispět, může tak učinit pomocí dole uvedených 
bankovních účtů farností. 

Samozřejmě rád vystavím (po obdržení daru) dárci potvrzení o přijetí daru, 
které může následně použít ve svém daňovém přiznání. Je třeba si však o 
něj přihlásit a dát dodat potřebné údaje (jméno, datum narození, adresa). 
 
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. 

V tomto čísle Vám přinášíme ukázku z krásné výzdoby kostela sv. Václava 
ve Mcelích od paní Novákové. 



PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 

 

Aktuální pořad na každý týden je vyvěšován na nástěnkách a webových 
stránkách farnosti. 

Kontakt na duchovní správu: P. Mgr. Lukáš Hrabánek, Mcely 20             
mobil 607 959 520 

farnost.mcely@dltm.cz 

mailto:farnost.mcely@dltm.cz


 

Vnitřek kapličky sv. Kříže v Sovoluskách 


