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Milí farníci,
vstupujeme do postní doby,
letos popáté společně. Každá
postní doba je pro nás
příležitostí opět se více otevřít Boží
milosrdné a trpělivé lásce a nechat jí ve svém srdci prostor, aby
v nás přebýval Bůh. Na Zelený čtvrtek se zpívá: „Kde je opravdová
láska, tam přebývá Bůh.“ Zpravidla si dáváme různá předsevzetí ve
smyslu tří tradicí osvědčených prostředků: půst, almužna a
modlitba, takže si odříkáme kromě pravidelného pátečního půstu
od masa a dvou povinných postních dnů i v další postní dny něco,
co nemusí být samo sebou špatné a co dokonce máme i rádi,
abychom se nejen naučili získávat kontrolu nad svými pudy,
nacházeli pravou hodnotu našich radostí a zároveň abychom opět
probudili v sobě smysl pro oběť a i díky tomu lépe chápali oběť
Kristovu. Tak se můžeme vzdát například nějakých sladkostí, omezit
sledování televize, hraní počítačových her apod. Krom toho postní
doba může být pro nás i impulsem rozloučit se s našimi nešvary,
např. vyhýbat se alkoholu, omezit kouření cigaret a jistě nás
napadne mnohem více věcí, kde můžeme náš sebezápor nabídnout

Pánu. Druhý osvědčený prostředek almužna nás vede k lásce
k druhému člověku a především k člověku v nouzi. Dnes jistě není
těžké najít člověka v nouzi, ale snažme se pomáhat s rozmyslem, a
to např. finančně prostřednictvím sbírky na Svatou zemi, či různých
charitativních organizací, které jsou většinou lépe seznámeni se
situací a vědí lépe, kde je skutečná nouze. Nicméně nemusíme se
jen soustředit na finanční almužnu, ale může být uskutečněna i
naším slovem, naší blízkostí, dokonce i naší tichostí. V této době,
kdy mnoho lidí ztrácí naději, máme možnost jim naději přinést,
mám tím na mysli naši křesťanskou naději, že milující Bůh nikdy
neopouští člověka, ale je s ním. Vždyť už člověka z největší nouze
vysvobodil, když Boží Syn přišel, aby nám otevřel cestu k věčnému
životu. Druhému tak můžeme nabídnout náš život z víry, život v Boží
blízkosti, který nám odhaluje jiný pohled na život. Ani zde není
potřeba mnoho slov, ale naše prožívání by mělo mluvit samo. Svatí
také mnoho neříkali, ale k ostatním promlouval jejich život.
Posledním pomocí pro křesťana je modlitba, nebojme se
zintenzivnit modlitbu, je mnoho možností, jak vstupovat do Boží
přítomnosti a snažit se mu otevírat své srdce: čtení a zastavení se
nad Písmem svatým, růženec, litanie, křížová cesta, korunka
k Božímu milosrdenství, atd. Věřím, že se společně a přece každý
zvlášť, vždyť každý jsme jiní, budeme inspirovat a přijmeme tuto
postní dobu jako příležitost, jak se stát opravdovějším křesťanem.
Tyto tři rady nejsou nějakým příkazem či nařízením, které by nějak
omezovalo naši svobodu, ba právě naopak, jsou pro nás pomocí,
abychom byli skutečně svobodní, abychom se i za pomoci deseti
Božích přikázání nadechli a v Bohu byli svobodní. Ne nadarmo se

většina diktatur křesťanů bojí, a proto je pronásledují (vzpomeňme
si jen například na P. Josefa Toufara, kardinála Berana či P. Jana
Bulu). Ne vždy je lehké dorůstat svobody, někdy vnímáme i obtíže,
někdy i zapomínáme na to, co nám zabraňuje ji dosáhnout, a proto
v tomto a následujících farních listech se budeme moci díky papeži
Františkovi zamyslet nad jednotlivými přikázáními a třeba i odhalit,
co nám brání dojít k pravé svobodě a zároveň mohou být tyto
katecheze pro nás povzbuzením na naší cestě.
Kéž tedy je pro nás pro všechny tato doba postní milostiplná a
pomůže nám růst ve svobodě Božích dětí!
Váš P. Lukáš

Se svatým otcem Františkem dnes začínáme nový cyklus jeho
katechezí – tentokrát o Desateru

O přikázáních – Touha po plném životě
(Mk 10,17-21)
Drazí bratři a sestry,
dobrý den!
Dnes začínáme nový
cyklus katechezí. Bude
pojednávat
o
přikázáních. Na úvod
si vezměme podnět z
právě vyslechnutého
úryvku o Ježíšově setkání s člověkem, který se Jej vkleče ptá, co má
dělat, aby dostal život věčný. Tato otázka je výzva týkající se
každého z nás, totiž touha po plném, nekonečném životě. Jak si
počínat, abychom jej dosáhli? Jakou cestou se vydat? Žít doopravdy,
žít šlechetně… Kolik jen mladých si přeje žít a ničí se následováním
prchavých věcí.
Někteří si myslí, že je lépe tento podnět k životu uhasit, protože je
nebezpečný. Chtěl bych říci zejména mladým: naším největším
nepřítelem nejsou konkrétní problémy, jakkoli by byly vážné a
dramatické. Životu je nejvíce nebezpečný špatný duch

přizpůsobivosti, což není umírněnost či pokora, nýbrž prostřednost,
bázlivost.
Má bojácný mladík nějakou budoucnost? Nemá! Zůstane-li
takovým, nevyroste, nebude se mu dařit. Takovíto mladí, kteří říkají
»jsem zkrátka takový« a všeho se bojí, nepokročí dál. Nezbytná je
mírnost a síla, ale nikoli bázlivost a prostřednost. Blahoslavený Pier
Giorgio Frassati říkával, že je třeba žít, nikoli živořit. Prostřednost
živoří. Život se žije. Dnešním mladým lidem je třeba u nebeského
Otce vyprošovat dar svatého neklidu. Když je doma, kdekoli v
rodině, vidět někdo mladý, jak celý den sedí, maminka či tatínek si
řeknou: »Není mu něco? Není nemocný?« a dovedou jej k lékaři.
V mládí život postupuje kupředu, vyznačuje se svatým neklidem,
schopností nespokojit se s bezbarvým životem, který postrádá
krásu. Nebudou-li mladí hladovět po autentickém životě - říkám si kam lidstvo dospěje? Kam dojde lidstvo s takovými mladými?
Otázka onoho člověka z evangelia, kterou jsme v úvodu slyšeli, je
v každém z nás: jak dosáhnout života, života v hojnosti, štěstí? Ježíš
odpovídá: »Znáš přikázání« a cituje část Desatera. Je to pedagogický
postup, kterým chce Ježíš přivést ke konkrétnímu závěru. Z otázky
je totiž zřejmé, že dotyčný člověk plný život postrádá, hledá víc a je
neklidný. Co tedy musí pochopit? Říká: »Mistře, to všechno jsem
zachovával od svého mládí«.
Jak se přechází od mládí k dospělosti? Jakmile se začnou přijímat
vlastní meze. Dospělým se člověk stává, když relativizuje sám sebe

a uvědomuje si, co mu »schází«. Je nucen uznat, že všechno, co
může „udělat“, nedosahuje „stropu“ a nepřesahuje určitou mez.
Jak je krásné být muži a ženami! Jak cenný je náš život! A přece je
pravda, že v dějinách posledních staletí člověk nezřídka a
s tragickými důsledky odmítal pravdu týkající se jeho vlastních mezí.
Ježíš nám v evangeliu říká něco, co nám může pomoci: »Nemyslete,
že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale
naplnit« (Mt 5,17). Pán Ježíš dává naplnění. Proto přišel. Onen
člověk musel stanout na prahu jakéhosi skoku, kde se mu otevírá
možnost přestat žít ze sebe sama, ze svých skutků a ze svého
majetku, a právě proto, že mu plný život schází, zanechat všeho a
následovat Pána. Stojí za povšimnutí, že pozoruhodné a nezměrné
Ježíšovo závěrečné pozvání neobsahuje nabídku chudoby, nýbrž
bohatství, toho pravého: »Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co
máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a
následuj mě«.
Kdyby měl někdo možnost vybrat si mezi originálem a kopií, co by si
zvolil? Toto je výzva: najít originál, nikoli kopii života. Ježíš nenabízí
náhražky, nýbrž pravý život, pravou lásku a pravé bohatství! Jak nás
budou moci mladí následovat ve víře, když neuvidí, že volíme
originál, a když uvidí, že jsme si zvykli na prostřednost? Je nepěkné
potkávat průměrné křesťany, a dovolím si říci „trpasličí“ křesťany,
kteří rostou jen do určité velikosti a dál už ne, křesťany se srdcem
zakrslým, uzavřeným. To není pěkné. Je zapotřebí příklad někoho,

kdo mne pozve „dál“ a k něčemu „víc“, abych trochu rostl. Svatý
Ignác to nazýval magis čili „oheň a horlivá činnost, která otřásá
usínajícími“
Cesta, která schází, vede z té, která je. Ježíš nepřišel zrušit Zákon či
Proroky, nýbrž naplnit. Musíme začít od reality, abychom skočili do
toho, co schází. Musíme zpytovat to všední, abychom se otevřeli
tomu nevšednímu.
V těchto katechezích si jako křesťané vezmeme dvě Mojžíšovy
desky a budeme se držet Ježíše za ruku, abychom Jeho
následováním přešli od mladických iluzí k nebeskému pokladu.
V každém z oněch starých a moudrých zákonů objevíme dveře
otevřené nebeským Otcem, protože jimi prošel Pán Ježíš, který nás
vede do věčného života, Svého života a života Božích dětí.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:

 Živý růženec
Již máme za sebou rok, kdy v našich farnostech běží 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
Snad se najdou i odvážlivci v dalších farnostech, propojení
modlitbou, zvlášť v těchto časech, je nenahraditelné.

 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.

 Svátost smíření
Ke svátosti smíření je možné přistupovat půl hodiny před mší svatou
(adorací, či křížovou cestou), 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 25.2.2021). Kromě
Rožďalovic se bude konat pravidelná křížová cesta v kostele
v Hrubém Jeseníku (půl hodinu před začátkem mše sv., první se
uskuteční 24.2.2021). V ostatních kostelích dle aktuálního
týdenního rozpisu.

 Popelec
Popelec bude udělován na Popeleční středu v Hrubém Jeseníku, a
těm, kteří se nemohou dostavit, bude udělen během bohoslužeb na
první neděli postní.

 Bohoslužby
Platí pravidelný pořad bohoslužeb s tím, že dne 28. března se mění
čas na letní, a proto budou mše svaté 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.

 Kostelní sbírky
Sbírka slouží k financování potřeb farnosti nebo pro jiný, zpravidla
předem oznámený účel. Na rok 2021 vyhlásilo biskupství
litoměřické tyto mimořádné sbírky, ostatní sbírky slouží pro potřeby
farnosti:
Termín
Účel sbírky
21. 2. 2021
Svatopetrský haléř
2. 4. 2021
Na Svatou zemi (pokladnička u Božího hrobu)
9. 5. 2021
Na pomoc pronásledovaným křesťanům
24. 10. 2021 Na misie (předposlední říjnová neděle)
Nedělní sbírky:
Datum M
6.12.
1250
13.12. 660
20.12. 1590
24.12. 4300
25.12. 750
27.12. 950
1.1.
300
3.1.
800
10.1.
800

R
635
839
929
1391
1290
1260
690
790
970

Ž
0
0
0
0
0
0
0
0
0

L
640
1066
1850
0
1345
1080
1300
740
1170

K
470
975
580
1405
2591
520
884
400
590

HJ
770
590
690
2240
2470
1140
740
970
690

B
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Datum
17.1.
24.1.
31.1.

M
1000
700
600

R
720
530
490

Ž
0
0
0

L
1150
1620
100

K
520
560
1085

HJ
620
940
500

B
0
0
0

 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). Nejbližší termíny jsou 3.3., 7.4. a 5.5.2021. Všichni jste
srdečně zváni.

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

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
Prosím sledujte aktuální pořad bohoslužeb
na vývěskách a internetových stránkách

