FARNÍ LIST
VELIKONOCE 2021
Milí farníci,
za několik málo dní se v našich srdcích
opět s větší intenzitou rozezní slavnostní
Aleluja, které se mnohokrát opakuje při
velikonočních bohoslužbách. Tento výraz
radosti ale není jen osamocený – není jen
tak. Jeho opakování není jen nějakým
neustálým přesvědčováním se, abychom si
opravdu byli jisti, ale je projevem nezměrné a
nezadržitelné radosti, která nám pramení z Kristova zmrtvýchvstání –
momentu, který byl klíčovým momentem pro první křesťany a který je
zásadním jistě i pro nás. Kristovo vzkříšení je totiž reálná skutečnost, která
měla své svědky v podobě žen, apoštolů a dalších, a která zásadně
proměnila jejich životy. Tito svědci si ale byli vědomi toho, že si tuto naději
nemohou nechat pro sebe, vždyť byli i Pánem Ježíšem posláni do celého
světa, aby hlásali evangelium, aby šířili radostnou zvěst. Tento moment jim
dodal odvahu, aby vedeni Duchem svatým uskutečňovali ve světě Ježíšovo
přání. Tato sdílená naděje se dostala, a to i přes mnohá pronásledování, ke
každému z nás, vždyť jsme ji přijali za svou. Ale milí farníci, jak moc je
Zmrtvýchvstání Páně v našem životě klíčové, jak moc je v nás zakořeněná
velikonoční radost? Jsme ji také tak prodchnuti jako první svědci nebo jako
ti, kteří nám předali víru? I my totiž máme poslání svědčit o Kristu
Vzkříšeném. Vždyť zpíváme jako odpověď k žalmu 117 „Budete mými
svědky až nakonec země“. Jak ale uskutečňovat toto poslání v dnešní době?

To je zcela jistě palčivá a nelehká otázka, na kterou každý z nás za pomoci
modlitby, Písma svatého, nauky církve, životopisů svatých a hlavně v živém
vztahu s Pánem pod vedením Ducha svatého hledejme odpověď a sílu
k uskutečňování. Myslím si, že jsme nyní zváni například k následujícím
třem možnostem svědectví. První vychází ze současné dlouhodobé situace,
která je plná beznaděje, kdy jsme médii a politiky přesvědčováni, že na
konci tunelu není světlo, že trápení není u konce. My křesťané opřeni o
velikonoční tajemství, můžeme být těmi, kdo mají naději, těmi, kteří vědí,
že tma končí a je prozářena světlem, smrt je poražená Kristovým
zmrtvýchvstáním, a Pán, který nás neopouští, slyší naše prosby a že i tato
situace zcela jistě někdy skončí. Není třeba mnoha slov, ale buďme touto
nadějí naplněni, buďme oporou těm, na které tato tíseň silně doléhá,
nenechme si vzít záblesky světla. Druhou možností je sčítání lidu, kdy jsme
našimi biskupy vyzváni, abychom se přihlásili k církvi, a to i když se jedná o
dobrovolnou otázku, projevme odvahu a přiznejme se a do kolonky
napišme: církev římskokatolická. Třetí možností, která se nám nabízí, je
finanční podpora křesťanů ve Svaté zemi. Již svatý Pavel vybíral ve svých
komunitách prostředky pro chudé v Jeruzalémě. Menšina křesťanů v Izraeli
totiž žije hlavně z turismu, který byl v poslední době utlumen, a proto
mnoho z nich řeší existenční otázku a tak podle kardinála Sandriho hrozí
jejich emigrace a s tím spojené odkřesťanštění Předního Východu.
Nezapomínejme, že jsou tam svědky Zmrtvýchvstalého, a naše podpora je
podpora jejich svědectví, na kterém tak i skrze sbírku máme podíl. Kdo by
je mohl a chtěl podpořit, bude moci o Zeleném čtvrtku, Velkém Pátku: u
Božího hrobu bude kasička. O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude také
možnost, budou dva košíky, jeden s nápisem „Na svatou Zemi“, který bude
plnit stejnou funkci jako kasička u Božího hrobu. Kdo by chtěl více přispět
na kostel (farnost) bude moci využít druhý košík.

Milí farníci, přeji Vám požehnané prožití velikonočních svátků a ať se
stáváme všichni stále lepšími svědky Krista Zmrtvýchvstalého!
Váš P. Lukáš

Se svatým otcem Františkem pokračujeme v zamýšlení se nad Desaterem

O přikázáních - Desatero slov k životu podle Smlouvy 1
Drazí bratři a sestry, dobrý den!
Začali jsme nový cyklus katechezí o
přikázáních. Viděli jsme, že Pán Ježíš
nepřišel Zákon zrušit, ale naplnit. Toto
je perspektiva, kterou bychom měli
pochopit lépe. V Bibli přikázání nežijí pro sebe, nýbrž jsou součástí vztahu,
tedy Smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. (V devatenácté kapitole knihy
Exodus je předkládána Smlouva těmito zásadními slovy: »Nuže, budete-li
mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým
vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete
královstvím kněží a svatým lidem. Tato terminologie je příznačně shrnuta
v knize Levitikus: »Budu procházet mezi vámi: budu vaším Bohem a vy
budete mým lidem a sahá až k předpovězenému jménu Mesiáše, Emanuel,
jak se objevuje u Matouše: »Hle, panna počne a porodí syna a dají mu
jméno Emanuel, to znamená Bůh s námi. To všechno ukazuje na podstatně
vztahovou povahu hebrejské víry a v maximálním stupni pak té křesťanské).

Pán Ježíš nepřišel zrušit Zákon, nýbrž naplnit. Na začátku dvacáté kapitoly
knihy Exodus – a to je důležité - čteme: »Bůh vyhlásil všechna tato
přikázání.
Zdá se, že je to úvod jako každý jiný, ale v Bibli nic není banální. Hebrejský
text totiž neříká „tato přikázání“, nýbrž „tato slova“. Židovská tradice mluví
o Desateru vždycky jako o „deseti slovech“. Termín „desatero“ má právě
tuto souvislost.
Přece však mají formu zákonů a - objektivně vzato - jsou to přikázání. Proč
tedy svatopisec užívá právě tady termín „desatero slov“ a ne „desatero
přikázání“?
Jaký je rozdíl mezi přikázáním a slovem? Přikázání je sdělení, které
nevyžaduje dialog. Slovo je však podstatným prostředkem vztahu jakožto
dialogu. Bůh Otec tvoří svým slovem a jeho Syn je Slovo učiněné tělem.
Láska se živí slovy a stejně i výchova či spolupráce. Dva lidé, kteří se nemají
rádi, nedovedou komunikovat. Když někdo promluví k našemu srdci, končí
naše samota. Obdrží se slovo a nastává komunikace. Přikázání jsou Boží
slova. Bůh se těmito deseti slovy sdílí a očekává naši odpověď.
Něco jiného je dostat příkaz a něco jiného je vnímat, že se někdo snaží k
nám promlouvat. „Dialog je mnohem víc než sdělení nějaké pravdy. - Mohu
vám např. říci: Dnes je poslední jarní den, poslední den horkého jara. Toto
je pravda. Nejde o dialog. Ale řeknu-li vám: co si myslíte o tomto jaru? Pak
začíná dialog. Přikázání jsou dialogem. – Dochází k němu pro radost
z rozmlouvání a pro ono konkrétní dobro, které prostřednictvím slov
vzájemně sdílí ti, kteří se mají rádi. Je to dobro, které nespočívá ve věcech,
nýbrž v samotných osobách, které se v dialogu vzájemně odevzdávají“
(Evangelii gaudium, 142).

Tato diference však není něco umělého. Pohleďme, co se stalo na počátku.
Pokušitel – ďábel - se v tomto bodě snaží muže a ženu oklamat, chce je
přesvědčit, že Bůh jim zakázal jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla, aby
si je podrobil. Právě v tom spočívá problém. Je tato první norma, daná
Bohem člověku, výrazem svévole despoty, který zakazuje a donucuje,
anebo starostlivosti tatínka, který pečuje o svoje maličké a chrání je před
sebezničením? Je to slovo nebo příkaz? Nejtragičtější z řady rozmanitých lží,
které had řekl Evě, je předstírání, že božství je žárlivé. Říká: »Ale ne! Bůh na
vás žárlí! Božství uzurpuje. Bůh nechce, abyste měli svobodu!«. Fakta
dramaticky dokazují, že had lhal, předstírá, že slovo lásky je příkaz.
Člověk stojí na rozcestí: Vnucuje mi Bůh něco anebo o mne pečuje? Jsou
jeho přikázání pouhým zákonem anebo slovem péče, kterou mi prokazuje?
Je Bůh vlastníkem či otcem? Bůh je Otec: na to nikdy nezapomeňte. I v těch
nejhorších situacích myslete na to, že máme Otce, který nás všechny má
rád. Jsme nevolníci nebo synové? Tento boj uvnitř i mimo nás neustále
probíhá. Tisícekrát musíme volit mezi smýšlením otroka a smýšlením syna.
Příkaz je od vlastníka, slovo od Otce.
Duch svatý je synovským Duchem, Ježíšovým Duchem. Otrocký duch
nemůže přijmout Zákon jinak než jako projev útisku, což může vést ke
dvěma protikladným výsledkům. Buď k životu tvořenému povinnostmi a
závazky anebo k násilnickému odmítnutí. Veškeré křesťanství je přechodem
od litery Zákona k Duchu, který dává život. Ježíš je Otcovo Slovo, nikoli
odsouzení. Ježíš nás přišel svým slovem spasit, nikoli zavrhnout.
Je vidět, zda nějaký muž či žena tento přerod prožili či ne. Lidé vnímají, zda
křesťan uvažuje jako syn nebo jako otrok. I my sami si pamatujeme, zda o
nás naši vychovatelé pečovali jako otec s matkou anebo nám jen dávali
pravidla. Přikázání jsou cestou ke svobodě, protože jsou slovem Otce, který
nás na této cestě osvobozuje.

Svět nepotřebuje legalismus, nýbrž péči. Potřebuje křesťany, kteří mají
synovské srdce.
Jan Pavel II. V encyklice Veritatis splendor píše: „Dar, jímž je Desatero a
Zákon, je příslibem a znamením Nové smlouvy, až bude Zákon znovu a
definitivně vepsán do lidských srdcí a až nahradí zákon hříchu, jenž tato
srdce zohyzdil. Pak bude člověku darováno »nové srdce«, protože v něm
bude přebývat i »nový duch«, tj. Duch Boží.
Svět potřebuje křesťany, kteří mají synovské srdce. Na to nezapomínejte.

ZPRÁVY Z FARNOSTI:
 Velký pátek
Velký pátek je den přísného postu: zdrženlivosti od masa a zároveň újmy
v jídle (tzn. najíst se do syta 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, po mši
svaté či po vzájemné domluvě.

 Letní čas
Ze soboty na neděli 28.3. 2021 začíná platit letní čas, mše svaté v Křinci a
v Hrubém Jeseníku budou v týdnu začínat v 18 hodin.

 Žehnání pokrmů
V neděli 4.4.2020 na Boží hod velikonoční je možné si přinést do kostela
pokrmy k posvěcení.

 Hovory o víře
Každou první středu v měsíci se normálně na faře ve Mcelích koná setkání
nazvané Hovory o víře. Začátek je v 19 hodin. Nejbližším termínem je
5.5.2021. Doufejme, že situace bude již příznivější.
Všichni jste srdečně zváni.

 Sbírky
Datum

7.2.
14.2.
21.2.
28.2.

M
600
771
1350
900

R
630
620
635
492

Ž
0
0
0
0

L
1200
1060
1290
1710

K
2520
801
790
1085

HJ
590
370
869
0

B
0
0
0
0

Dne 21.2.2021 byla vyhlášena sbírka nazvaná Svatopetrský haléř. Je určena
na charitativní dílo svatého Otce. Celkem v našem obvodu bylo vybráno 4
934 Kč. Za tuto sbírku, stejně tak i za ostatní sbírky a dary: Pán Bůh zaplať!

 Živý růženec
Již rok probíhá 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 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.
Zodpovědné osoby, které můžete oslovit a které mají organizování na
starost:

Mcely: paní Hovorková
Loučeň: paní Beníšková
Rožďalovice: paní Ešnerová
Snad se najdou i další zájemci z ostatních farností.

 Plánované akce
Ve Křinci v kostele sv. Jiljí se díky velkorysosti dárce budou opravovat
kostelní lavice. Smlouva je již uzavřena a schválena biskupstvím. Začátek
opravy je stanoven na 22.3.2021. Oprava lavic bude probíhat postupně,
podle oddílů. Předem Vám děkuji za pochopení a přizpůsobení se situaci.
V přípravě jsou ještě další akce, budou zveřejňovány postupně (až budou
písemná rozhodnutí stanovisek, dotací).

 Nabídka knih – knihovna na faře
Po delší době bych Vás rád upozornil na stále doplňovanou knihovnu na
faře ve Mcelích. Seznam knih si lze prohlídnout též na internetových
stránkách farnosti. Výpůjčky jsou možné přímo na faře ve Mcelích nebo
v případě zájmu je možné si knihy také zamluvit u duchovního správce a ten
vám je doručí. Vzhledem k tomu, že jsou některé knihy dostupné ve více
výtiscích, tak jsou tyto „přebytky“ k volnému rozebrání v krabici přímo
v kostele v Rožďalovicích. Využijme této možnosti.

 Webové stránky
Aktuální informace jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách
farnosti www.farnostmcely.cz
Prosím, sledujte je zvláště v této nejisté době.

 Rok svatého Josefa 8.12.2020 – 8.12.2021
Při příležitosti 150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné
církve vyhlásil papež František rok svatého Josefa

Modlitba ke sv. Josefovi
dle apoštolského listu Svatého otce Františka „Patris Corde“

Buď zdráv, ochránce Vykupitele
a snoubenče Panny Marie!
Tobě Bůh svěřil svého Syna,
do tebe Maria vložila svou důvěru;
s tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem
a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před každým zlem.
Amen.

Modlitba ke sv. Josefovi

Vznešený patriarcho, svatý Josefe,
Který můžeš učinit to, co je nemožné,
pospěš mi na pomoc ve chvílích neklidu a těžkostí.
Přijmi pod svou ochranu obtížné a svízelné situace, které ti svěřuji, aby
došly šťastného konce.
Můj milovaný otče, v tebe skládám celou svou důvěru.
Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval nadarmo,
A poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi,
Že tvoje dobrota je tak velká jako tvoje moc. Amen

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
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