FARNÍ LIST ADVENT A VÁNOCE 2021
Milí farníci,
vedeni evangelistou Lukášem,
jsme vstoupili na první neděli
adventní do doby radostného
očekávání. Dne 25.12. na Boží
hod slavíme slavnost Narození
Páně. Tato událost se ale stala
již zhruba před 2021 lety, jak o
tom svědčí i náš letopočet,
který svou nulu klade do roku
narození Pána Ježíše. Narození Páně v Betlémě tak již
neočekáváme, to je živou minulostí, těšíme se však s nadějí na
slavení Vánoc, které máme mnohdy více spojené s pečením cukroví,
zdobením stromečku, zpíváním koled a s vánoční atmosférou, než
s radostí z narození Vykupitele. Je to snad cíl, na který se máme
zhruba čtyři neděle po celou dobu adventní připravovat? Upřímně,
též se těším i na tyto krásné věci, ale pokud by to bylo vše,
domnívám se, že by to bylo příliš málo. Narození Páně či Kristův
příchod, by se totiž neměl odehrávat jen v minulosti či budoucnosti,
ale měl by se dotknout nás samotných, dotknout se našeho života,
našeho srdce, a to nyní. Živý Kristus by se měl stát pevnou součástí
našeho života, doslova by náš živý vztah s ním měl být základem, o
který se můžeme opřít. Ale je tomu skutečně tak? Pán Ježíš přichází
na svět jako milující bezbranné betlémské dítě, můžeme ho ve
svobodě přijmout či ho odmítnout, nenutí nás, a tak nám dává
prostor, abychom ho mohli milovat a přijali ho v lásce, ne pod

nějakým nátlakem. Nelze však zapomenout na první pohled skrytý
aspekt jeho osoby, který nám dosvědčuje Písmo; nepřestává totiž
být oním svrchovaným Pánem Pánů a Králem Králů, a to i když se
nachází v jesličkách ve chlévě, obklopen domácími zvířaty. Ale
kdyby se nám zjevil v plné moci, nebáli bychom se k němu vůbec
přistoupit? Svým narozením nám ukazuje, že nemusíme mít strach
k němu přijít, pozvat ho do svého srdce, či radostně ho očekávat.
Kéž v nás trpělivá touha po jeho blízkosti po celý tento advent roste
a ve slavnosti Narození Páně jsme ujištěni, stejně jako starozákonní
spravedliví, že k naplnění našeho očekávání skutečně dojde, tak
jako se to odehrálo v Betlémě.
Požehnanou dobu adventní, vánoční svátky a vše dobré do roku
2022!
Váš P. Lukáš

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ (Pro modlitbu u jesliček v rodině)
Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a
klaníme se ti jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby
malého dítěte. Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě
uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který
všemu vládne a všechno tvoří nové. Věříme, že nás miluješ, proto
chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se nad námi,
odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty
víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek.
Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé
skutky lásky. Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se
naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, pracuj našima rukama. A

kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám způsobem
tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý
Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a
obejmi nás svou láskou. Amen.

K aktuální situaci:
PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY BISKUPSKÉ KONFERENCE
Předseda ČBK Jan Graubner: Nechte se z ohledu na ostatní
očkovat
Přinášíme vám prohlášení olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera, předsedy ČBK, ke zhoršující se situaci pandemie covid19 v naší zemi.
Publikováno: 17. 11. 2021 18:30
Počty nakažených covidem-19 rychle stoupají. Není to výzva ke
strachu či panice, ale k větší důvěře v Boží ochranu a pomoc, na
kterou ovšem můžeme spoléhat jen tehdy, pokud se snažíme vidět
Božíma očima a plnit Boží přání. Snad je nová vlna pandemie výzvou
k vážnému zamyšlení a lepšímu nasměrování našich životů. Snad je
to pozvání k větší ohleduplnosti k druhým. Vím, že téma očkování
rozděluje společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu.
Očkování není samospasitelné, ale jak je vidět z menšího procenta
nemocných ve skupině očkovaných, je to nástroj, který
pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, aby
se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se
nechali vystrašit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu,
ujišťuji, že to mohou udělat s čistým svědomím. Ty, kteří hájí svou
svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z lásky k druhým

dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro. Děkuji
všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním
očkováním, ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i
v kostele. Není třeba být úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční
skutky lásky v době adventní zařaďme i vlastní ukázněnost a
ohleduplnost k druhým. Všem přeji kousek radosti z dobrých skutků
a z blízkosti Boha, kterou nabízí dobře prožitý Advent i svátky
Narození Páně.
+Jan Graubner, předseda ČBK (zdroj: www.cirkev.cz)
Nechte se, prosím, očkovat proti covid-19!
P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr., kněz, lékař, nemocniční
kaplan a vysokoškolský pedagog, připravil krátký a jednoduchý
přehled důvodů, proč se nechat očkovat. Níže je přinášíme:
Publikováno: 23. 11. 2021 17:15
Já ale nevím, jsem dost nemocný…
… tím spíš! Až na vzácné výjimky platí, že čím víc má člověk nemocí,
tím spíš potřebuje ochranu. Protože tím spíš mu hrozí těžký covid.
Já jsem mladý a zdravý…
… mladí na covid (většinou) neumírají, ale i oni mívají komplikace:
plicní embolie, poruchy paměti, potíže s dechem a další. Někdy jsou
na dlouho neschopní běžného života.
Ale vakcíny nejsou dost ozkoušené…
dnes je málokterý lék tak ozkoušený jako ony. Podalo se několik
miliard dávek, vše pod drobnohledem veřejnosti. Vakcíny na bázi
mRNA předčily mnohá optimistická očekávání co do bezpečnosti i
účinnosti. Léčba covid znamená podání množství dalších léků!

Ale co ty dlouhodobé nežádoucí účinky, ty zatím nikdo nezná…
to je pravda jen zčásti; mRNA vakcíny obsahují malou část viru:
Pokud u někoho způsobí závažné problémy, tím spíš je způsobí celý
virus, který se navíc při nákaze v těle množí.
Vakcíny stejně před covidem neochrání…
neochrání před infekcí, ale před těžkým průběhem téměř vždy ano.
A to je cíl – aby lidé na covid-19 neumírali a aby nemocnice mohly
sloužit i pacientům bez covidu.
Lepší je přirozeně získaná imunita…
přirozeně i očkováním získaná imunita vydrží cca půl roku. Jenže ta
„přirozená“ je často za cenu dlouhodobých následků. Navíc je
možné, že posilující dávka navodí imunitu delší.
Pokud onemocním, tak už přece máme léky…
máme monoklonální protilátky za desítky tisíc korun. Ty jsou
vyhrazené pro rizikové pacienty a musí se podat včas. Ostatní léky
jsou jen podpůrné, nejde o cílenou léčbu.
Jsou v tom stejně jen finanční zájmy farmaceutických firem…
náklady za uplynulé dva roky pandemie nelze vyčíslit. Prodělávají
na ní skoro všichni, i farmaceutické firmy. Očkování stojí řádově
1000 Kč. Otevřená společnost, otevřené nemocnice a léčba jiných
nemocí by těmto firmám vydělaly daleko víc.
Jsou i jiné nemoci, s tím covidem se to dost přehání…
jsou. Ale může se stát, že pro Vás s infarktem, mrtvicí, nádorem
nebo jen zánětem slepého střeva nebude v nemocnici místo. Nebo

se v nemocnici nakazíte a kromě původní nemoci budete muset
bojovat i s covidem.
Nechci už žádná omezování, chci zase normálně žít…
to asi všichni! Proto vědci, společnost a celé státy napřely síly do
hledání řešení. Vyvinuté vakcíny mohou z covid-19 udělat nemoc,
na kterou se nebude umírat. Děti budou znovu chodit do škol,
senioři nebudou přežívat v izolaci, zdravotníci padat „na ústa“, lidé
přicházet o práci, stát ušetří peníze pro řešení jiných palčivých
problémů.
Očkování znamená ukázat imunitě nepřítele dřív, než se s ním setká
„na živo“. Znamená vycvičit imunitu na boj s nepřítelem, takže se
z covidu může stát běžná respirační nemoc, která přestane zabíjet
a paralyzovat svět. Nejde o žádnou magii. Očkování je skutek lásky
k těm nejzranitelnějším – dětem, seniorům, nemocným. Ale také
unaveným zdravotníkům, lidem ohroženým ztrátou zaměstnání,
vysíleným rodičům…
Jak se na to dívá víra?
Jak? Přišla nemoc, ohrožení, krize. A člověk použil rozum, který
dostal od Boha. Využil znalosti a vyvinul vakcíny, které zachraňují
miliony životů. Náboženské autority včetně papeže Františka
vybízejí k jejich používání a spravedlivé distribuci i pro chudé. Jde
o skutek lásky a ohleduplnosti ke zranitelným.
Je na místě se ptát, odkud přichází onen „duch nedůvěry“. Věříme
v existenci pokušení. Co tedy sledují síly, jež podporují rozdělování
společnosti, nedůvěru v systém, nedůvěru v opatření, nedůvěru
v autority, nedůvěru ve vědu, nedůvěru v druhého člověka? Odkud
„vane“ vše, co vede k agresivitě, neohleduplnosti, zpochybňování,

uzavírání se ve svém myšlenkovém světě? Je člověk, který tyto síly
vpustí do svého života, skutečně svobodný? Na svobodu se totiž
často odvolává. Nebo je naopak vydán napospas manipulacím skrze
zakoušený strach, naštvanost, nedůvěru, argumentaci vlastního
„svobodného a nezávislého“ myšlení? Uvažuje svobodně ten, který
si do svých představ nenechá nikým a ničím mluvit, nebo ten, který
si své představy ověřuje a snese jejich kritiku?
Myslím, že očkování ukazuje na mnohem hlubší problém
společnosti, a to nejen v ČR, ale celosvětově. Pokud totiž pod
dojmem „nezávislého myšlení“ zpochybňujeme autority
a rozumovou argumentaci, mohou se i menší krize stát kritickými.
„Rozdrobená“ a „rozdělená“ společnost je slabá a nedokáže se
bránit. Nevěří totiž druhému, věří jen těm, kteří „nevěří s nimi“.
Opravdu prosím, věřme v člověka a věřme i ve schopnost rozumu,
ve vědecké poznání. Covid-19 je problém, který lze řešit. Jeho
neřešení ale zabíjí. Nechme se očkovat. Vakcíny jsou ověřené a
možná bezpečnější než mnohé „ozkoušené“ léky, které běžně
bereme na bolest hlavy či kolena.
P. MUDr. Mgr. Martin Moravec, O.Cr. Interní klinika FN Královské
Vinohrady, Ústav humanitních studií v lékařství 1. LF UK
Zdroj: www.cirkev.cz

Se svatým otcem Františkem pokračujeme v cyklu O přikázáních:
O přikázáních - Modloslužba

Drazí bratři a sestry, dobrý
den!
Budeme dnes pokračovat
v rozjímání o Desateru a
hlouběji se zamyslíme nad
modloslužbou, o níž jsme
mluvili minulý týden, na což
nyní navážeme, protože je velmi důležité toto téma poznat.
Podnětem nám bude modla povýtce, totiž zlatý býček, o kterém
mluví kniha Exodus (32,1-8), jejíž úryvek jsme slyšeli. Tato epizoda
má přesný kontext: poušť, kde lid očekává Mojžíše, jenž vystoupil
na horu, aby přijal poučení od Hospodina.
Co je to poušť? Je to místo, kde kraluje vratkost a nejistota. Na
poušti není nic, chybí voda, jídlo i přístřeší. Poušť je obraz lidského
života, jehož situace je nejistá a který postrádá nedotknutelné
záruky. Tato nejistota budí v člověku primární úzkosti, které Ježíš
zmiňuje v evangeliu: »Co budeme jíst? Co budeme pít? Do čeho se
oblečeme?« (Mt 6,31). To jsou primární starosti a vyvolává je poušť.
A na této poušti se vznítí modloslužba. Proč? Mojžíš, který vystoupil
na horu, se dlouho nevracel (Ex 32,1). Zůstal tam čtyřicet dnů a lidé
se rozmrzeli. Postrádali oporu, kterou představoval Mojžíš, lídr,

hlava a bezpečný vůdce, což se stalo neudržitelným. Lid proto
požádal o viditelného bůžka, aby se mohl identifikovat a orientovat.
Lid upadl do léčky. Áronovi řekli: »Udělej nám bůžka, který by šel
před námi« (v.1) Udělej nám lídra, udělej nám vůdce. Lidská
přirozenost, aby se zbavila nepevné pouště, hledá religiozitu vlastní
výroby. Když se Bůh neukazuje, uděláme si bůžka na míru: „Uctívání
modly nepřináší riziko, že budeme povoláni k něčemu, co nás
vytrhne z našich jistot, protože modly »mají ústa, ale nemluví« (Žl
115,5). Chápeme tedy, že modla je záminkou k tomu, abychom do
středu reality postavili sebe sama tím, že se klaníme dílu vlastních
rukou“ (Lumen fidei, 13).
Áron této žádosti lidu nedovede vzdorovat a zhotoví zlatého býčka.
Na Blízkém východě měl ve starověku býček dvojí význam. Jednak
znázorňoval plodnost a hojnost, a jednak energii a sílu, ale
především je ze zlata, protože je symbolem bohatství a úspěchu,
moci a peněz. Velkými modlami jsou úspěch, moc a peníze! Jsou to
ustavičná pokušení. Zlatý býček je tedy symbolem všech tužeb,
které vytvářejí iluzi svobody, avšak zotročují, protože modla vždycky
zotročuje. Má podmanivost a ty podléháš. Podmanivost hada
pozorujícího ptáčka, který strne a je uloven. Áron nedovedl
vzdorovat.
Všechno se ale rodí z neschopnosti důvěřovat především Bohu, do
Něho vkládat jistotu a nechat na Bohu, aby dal touhám našeho
srdce pravou hloubku. To umožní snášet i slabost, nejistotu a
vratkost. Vztah k Bohu nás činí silnými ve slabosti, v nejistotě i
vratkosti. Bez Božího primátu se snadno upadá do modloslužby a
spokojenosti s ubohými ujištěními. O tomto pokušení čteme v Bibli

neustále. A všimněte si, že vysvobodit lid z Egypta za
pomoci znamení moci a lásky nedalo Bohu takovou práci.
Obrovskou námahu však vynaložil Bůh na odstranění „Egypta“ ze
srdce lidu, tedy na odstranění modloslužby z lidských srdcí. A Bůh
stále pracuje na jejím odstranění z našich srdcí. Obrovskou práci má
Bůh s odstraněním „onoho Egypta“, který si nosíme v sobě a kterým
je podmanivost modloslužby.
Když se přijme Bůh Ježíše Krista, který ačkoli bohatý, stal se pro nás
chudým, zjistí se, že uznání vlastní slabosti není neštěstím lidského
života, nýbrž podmínkou otevření se Tomu, který je opravdu mocný.
Dveřmi slabosti tedy vstupuje Boží spása, mocí vlastní
nedostatečnosti se člověk otevírá Božímu otcovství. Svoboda
člověka se rodí z uznání, že pravý Bůh je jediný Pán. To umožňuje
přijmout vlastní křehkost a odmítat modly vlastního srdce.
My křesťané máme pohled upřený k ukřižovanému Kristu, který je
slabý, pohrdaný a zbavený všeho. V Něm se však zjevuje tvář
pravého Boha, sláva lásky a nikoli blyštivého klamu. Izaiáš říká:
„Jeho rány nás uzdravily“ (Iz 53,5). Byli jsme uzdraveni slabostí
muže, který byl Bůh. Ranami. A svými slabostmi se můžeme otevřít
Boží spáse. Naše uzdravení přichází od Toho, který se stal chudým,
přitakal ztroskotání a vzal na sebe veškerou naši vratkost, aby ji
naplnil láskou a silou. Přichází nám zjevit Boží otcovství; v Kristu už
není naše křehkost prokletím, nýbrž místem setkání s Otcem a
zdrojem nové síly shůry.

 Adorace
Každý 1. čtvrtek v měsíci je možnost se od 16:30 do 16:50
ztišit a poklonit se našemu Pánu v kostele sv. Havla
v Rožďalovicích, v letošním roce bude příležitost ještě 2.12.

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

 Bohoslužby
Platí pravidelný pořad bohoslužeb kromě dní speciálně
uvedených v tabulce.
 Koncerty
Dne 4.12. obec Mcely organizuje koncert v kostele sv. Václava ve
Mcelích od 16 hod. Vystoupí Jana Ryklová (soprán) a Zbyňka Šolcová
(harfa).
Dne 4.12. městys Křinec organizuje koncert v kostele sv. Jiljí ve
Křinci od 18 hod. Vystoupí pěvecká hudební skupina Gospel Voices.
Podle vyjádření organizátorů vstup na jednotlivé koncerty bude
kontrolován na základě protiepidemiologických opatření. Doklad o
absolvování očkování či o prodělání covidu si raději vemte s sebou.

 Hovory o víře
Hovory o víře se konají 1.12. od 18 hod. na faře ve Mcelích. Pokud
to situace dovolí, budou se dále konat: 5.1. od 18 hod., 2.2. od 18
hod.

 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.

 Betlémské světlo
Jako každé Vánoce se i letos pokusíme o přivezení Betlémského
světla. Betlémské světlo bude k dispozici od 4. neděle adventní do
25.12. Prosím dobrovolníky, kteří by se starali o toto světlo (ať už
jeho udržením či přinesením na bohoslužby do kostela), aby se
přihlásili.

 Živý růženec
V loňském 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
Děkuji všem, kteří se již zapojili a zvláště těm, kteří se odvážili vést
modlitební společenství, jsem si vědom toho, že to není vždy
jednoduché. Doufám, že se vytvoří skupinka ve Křinci a Hrubém
Jeseníku. Kdo by si to chtěl vzít na starost, nechť se prosím přihlásí.

 Dary:
Každá farnost má samostatný účet, aby bylo zcela průhledné
financování a výdaje. Pokud byste rádi podpořili chod farností či
opravy kostelů či varhan, zde si dovolím napsat jednotlivé účty
farností. Zároveň připomínám, že rád vystavím (po obdržení daru)
dárci potvrzení o přijetí daru, které může následně použít ve
svém daňovém přiznání. Prosím zájemce, aby se o potvrzení o daru
vždy přihlásili.
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

V ostatních dnech platí pravidelný pořad bohoslužeb!

PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB
(aktuální pořad je na vývěskách a webových stránkách)

Sandro Botticelli:Nativita mistica

