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Milí farníci, 

starozákonní kniha Kazatel nám ve své třetí kapitole sděluje: 
„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“ a 
následně vypočítává jednotlivé příklady „je čas rození i čas umírání, 
čas sázet i čas trhat…“. Volně bychom i my mohli pokračovat je čas 
studovat/pracovat i čas odpočívat. To si již s blížícími letními 
prázdninami uvědomují zvláště školáci a všichni, kdo se o ně starají. 
Odpočinek má jistě v životě člověka místo, dochází při něm 
k regeneraci sil tak, že se ideálně po jeho absolvování opět člověk 
může plně zapojit do práce. Léto je pro většinu lidí dobou 
dovolených, dobou odpočinku. Přírodní krásy spolu s teplým a 
slunečným počasím zvou člověka, aby nezůstával sedět doma, tak 
jako v zimě, ale aby vyšel ven, na zahrádku, na výlet či na posezení 
s rodinou či přáteli. Pestrost přírody jakoby se v létě stala oslavou 
svého Stvořitele a chtěla i člověka na to upozornit a vzbudit v něm 
chválu nad vším, co vidí, a hlavně přivést ho k díkům a chvále samého 
Boha. Možná právě určitá letní změna rytmu dne může vést ke chvíli 
ticha, ke ztišení, ke chvíli, kdy je naše srdce více vnímavé Božímu 



slovu. Zkusme přijmout toto pozvání a udělat si chvíli čas a začíst se 
například do Písma svatého, třeba četbou o Stvoření světa 
s výhledem na krajinu či panoramatem květin zdobících naši 
zahrádku. Věřím, že se tato chvíle klidu/ztišení člověku vyplatí, a to 
zvláště v těchto dnech, kdy naše srdce tísní válečný konflikt na 
Ukrajině, opět vzrůstající počet nakažených koronavirem, prudce 
vzrůstající ceny podstatě všeho v obchodech a velká nejistota ve 
světě. Dalo by se říci, že před obdobím koronaviru by si tento vývoj 
událostí nikdo ani nedovedl představit. Vždyť jsme si jako společnost 
byli vším jisti, a nyní otřeseni zjišťujeme, že to, co jsme považovali za 
samozřejmé a stálé, není neměnné. Ale není to tím, že jsme se jako 
společnost příliš spoléhali jen na materiální zajištění? Právě kniha 
Kazatel, nám sděluje, že je marné se spoléhat na věci, ale že člověk 
se má spoléhat na Hospodina, při čemž úkolem člověka je hledat 
moudrost – poznávat Boha a to, co je správné a podle toho jednat, 
protože to přetrvává. Nezapomeňme na tento celoživotní úkol ani 
v době prázdnin a rezervujme si na něj určitý čas, a to ne proto, že by 
ho náš Pán potřeboval, ale proto, že jsme to my, kdo ho potřebují. 
Časy se mění, ale Bůh  je bez proměny (kancionál 932A), je člověku 
jistotou ve všech dobách a okolnostech. 

Přeji Vám požehnané léto a letní ztišení 

Váš P. Lukáš 

 

 

 



Se svatým otcem Františkem pokračujeme v zamýšlení se nad Desaterem 

O přikázáních – Odpočinek vysvobozuje k lásce  

Dobrý den, drazí 
bratři a sestry! 

V dnešní katechezi 
se ještě vrátíme ke 
třetímu přikázání, 
věnovanému dni 

odpočinku. 
Desatero, vyhlášené 

v knize Exodus, se v Deuteronomiu opakuje v téměř totožném 
podání, s výjimkou onoho dodatku, který vyjevuje cennou odlišnost 
– zatímco v Exodu je důvodem k odpočinku požehnání stvoření, 
v Deuteronomiu odpočinek připomíná ukončení otroctví. Otrok si 
v den odpočinku má oddechnout stejně jako jeho pán, aby oslavil 
památku osvobozující Paschy. 

Otrok totiž z podstaty svého postavení nemůže odpočívat. Existují 
ovšem různé typy otroctví – jak vnějšího, tak vnitřního. Existuje vnější 
donucení, jímž se může stát útlak, život ochromený násilím či jinou 
nespravedlností. Dále je tu vnitřní svázanost – kupříkladu 
psychologické bloky a komplexy, povahová omezení a další. Existuje 
odpočinek za takovýchto podmínek? Může si vězněný a utlačovaný 



člověk zachovat svobodu? A může být svobodný někdo, koho sužují 
obtíže? 

Skutečně existují lidé, kteří dokonce ve vězení žijí ve veliké duševní 
svobodě. Pomysleme například na sv. Maxmiliána Kolbeho anebo na 
kardinála Van Thuana, kteří nejtemnější sklíčenost proměnili ve 
světelný prostor. Stejně tak existují lidé poznamenaní značnou vnitřní 
křehkostí, kteří ovšem umějí odpočívat v milosrdenství a dokážou to 
předávat. Boží milosrdenství nás vysvobozuje. Když se s ním setkáš, 
získáváš velikou vnitřní svobodu a jsi schopen ji tlumočit. Proto je 
velmi důležitá otevřenost vůči Božímu milosrdenství, abychom 
přestali otročit sami sobě. 

Co je to tedy opravdová svoboda? Spočívá snad ve svobodném 
rozhodování? To samozřejmě představuje určitou část svobody a je 
nutné vyvinout úsilí, aby bylo zaručeno každému muži a ženě. Dobře 
ale víme, že možnost jednat podle svých přání nestačí ke skutečné 
svobodě, ani štěstí. Pravá svoboda je mnohem víc. 

Existuje totiž otroctví, které svazuje více než jakékoli vězení, panický 
záchvat či nátlak všeho druhu – je to otroctví vyvolané vlastním 
egem. Mluvím o lidech, kteří jako by se celý den zhlíželi v zrcadle, aby 
viděli své ego, které převyšuje jejich tělesnou výšku. Jsou otroky 
svého „já“. Ego se může změnit v žalářníka, který mučí člověka, ať už 
je kdekoli, a působí mu ten nejhlubší útlak, který se nazývá hřích, což 
není pouhé porušení zákoníku, nýbrž pokles existence do otrockého 
stavu. Hříchem je, v konečném důsledku, mluvit a jednat podle 



vlastního ega: „Ego, chtěl bych udělat to či ono... Nezáleží mi na tom, 
zda jsou nějaké hranice, přikázání, ani na tom, zda je v tom láska.“ 
Ego, onen hřích. 

Pomysleme, například, jak ego působí v lidských žádostivostech – 
nestřídmý, chlípný, lakomý, hněvivý, závistivý, zahálčivý či pyšný 
člověk otročí svým neřestem, které ho tyranizují a sužují. Nestřídmý 
člověk si nikdy neoddechne, protože nenasytnost je pokrytectvím 
žaludku, který je sice plný, ale tváří se jako prázdný. K nestřídmosti 
vede pokrytecký žaludek. Nenasytný ani chlípný člověk nedojdou 
klidu, protože musí žít v neustálé rozkoši; dychtění po majetku zase 
ničí lakomce, který neustále schraňuje peníze a ubližuje druhým. 
Plameny hněvu a červotoč závistivosti ničí lidské vztahy. Spisovatelé 
říkají, že závistí zežloutne tělo i duše, jako když má člověk žloutenku. 
Závistivcům zežloutla duše, protože nikdy nemohou mít svěžest 
duševního zdraví. Závist vede do záhuby. Zahálčivost, vyhýbající se 
každé námaze, zamezuje schopnosti žít, a pyšný egocentrismus – ono 
ego, o kterém jsem mluvil – vykopává příkop mezi sebou a druhými. 

Drazí bratři a sestry, kdo je tedy skutečný otrok, který nezná 
odpočinek? Člověk, který není schopen milovat. Všechny zmíněné 
neřesti a hříchy nás vzdalují lásce, zneschopňují milovat. Otročíme 
sami sobě a nemůžeme milovat, protože láska se vždy obrací 
k druhým. Třetí přikázání, které nás vyzývá, abychom odpočinek 
slavili jako vysvobození, je pro nás křesťany proroctvím o Ježíši Kristu, 
který zpřetrhal vnitřní pouta hříchu, aby člověka uschopnil k lásce. 
Pravá láska je pravou svobodou – odpoutává od vlastnictví, opětovně 



buduje vztahy, dokáže bližního přijmout a docenit, proměňuje 
každou námahu v radostný dar a uschopňuje ke společenství. Láska 
vysvobozuje – a to rovněž ve vězení, slabosti a omezenosti. Tuto 
svobodu jsme obdrželi od našeho Vykupitele, našeho Pána, Ježíše 
Krista. 

 

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 

 Mcelská pouť 

Mcelská mariánská pouť se bude konat v sobotu 2.7.2022. V 10:00 
hodin začne mše svatá a poté bude následovat mariánská pobožnost. 
Následovat bude i obvyklé pohoštění na farní zahradě. Předem Vám 
děkuji za Vaši pomoc při přípravě a průběhu pouti. Ranní mše svatá 
od 8:00 tuto sobotu nebude. 

 Pouť ve Studcích 

Letos se bude již tradiční cyrilometodějská pouť konat v kapličce ve 
Studcích v úterý 5.7.2022 v 10 hodin. 

 

 Karmelská pouť 

Rožďalovická Karmelská pouť se bude konat 17.7.2022 v 9:00 hodin.  



 Pouť na Loučeni 

Kostel na Loučeni je zasvěcen Nanebevzetí Panny Marie, proto zde 
bude v sobotu 20.8.2022 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 21.8.2022 od 10:30 hodin. Po 
mši svaté bude následovat koncert sboru pana doktora Juláka. 
Následně jsme zváni evangelickou farností k vzájemnému 
přátelskému setkání s pohoštěním a posezením na evangelické faře. 
Na zahradě fary bude možné si zakoupit místní výrobky. 

V ten den nebude mše svatá ve Křinci.  

 

 Svátost smíření 

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

 

 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. 

 

 Hovory o víře 

Hovory o víře se uskuteční i v létě každou první středu v měsíci od 
19:00, a to 6.7.2022 a 3.8.2022 ve Mcelích na faře. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 Pozvání  

Dne 6.8.2022 budu slavit své 35. narozeniny a proto Vás zvu na 
oslavu, která začne mší svatou v 16:00 na Loučeni a poté bude 
pokračovat společným setkáním a občerstvením na farní zahradě ve 
Mcelích. 

 



 Adorace 

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

 

 Koncerty v kostelích našich farností 

Dne 27.7.2022 se v kostele sv. Václava od 19:00 uskuteční koncert 
s názvem „Vznešené cemballo vypráví“ v rámci XXIII. mezinárodního 
letního hudebního festivalu TT Loučeň 2022. Vystupující: M. 
Knoblochová. 

 

 Změna ve farním obvodu 

Dne 24.3.2022 došlo z rozhodnutí našeho otce biskupa ke změně 
ustanovení jáhna Mgr. Jaroslava Pekárka. Očekává se, že pravidelný 
provoz farností nebude závislý na bratru jáhnovi, ale na mně. V duchu 
tohoto rozhodnutí byly provedeny příslušné změny. Pán Bůh zaplať 
za vše dobré, co pro farní obvod v uplynulých letech vykonal. 

 

 Sbírky 

Datum M R Ž L K HJ B 
3.4. 1250 1280 0 320 0 1200 0 
10.4. 1922 760 0 700 1080 520 0 
17.4. 4350 2040 0 1553 5660 1958 0 
24.4. 1950 1058 0 650 550 580 0 



1.5. 1529 943 0 160 880 670 0 
8.5. 2150 900 0 716 635 720 0 
15.5. 1950 748 0 408 670 870 0 
22.5. 1750 1745 0 827 1020 420 0 
29.5. 1450 900 0 720 840 630 0 
5.6. 1550 1031 0 200 861 177 0 
12.6. 2000 1870 0 290 990 372 0 
19.6. 1700 1140 0 400 520 500 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 a přípravy oprav ve farním obvodu 

Mcely: Od března 2022 probíhá budování nové elektrické přípojky ke 
kostelu sv. Václava a obnova elektroinstalace tamějšího kostela. 
Předpokládaný závěr prací je konec července. 

http://www.farnostmcely.cz/


Žitovlice: Snad v srpnu se spustí další fáze obnovy střechy kostela 
sv. Václava, podrobnosti (rozsah oprav) budou postupně upřesněny. 

Křinec: Oprava lavic, jež je realizována díky štědrosti dárců a městysu 
Křinec je již téměř hotova, čeká se na výrobu klekátka jedné lavice. 
Budou též natřeny venkovní dveře kostela. 

Rožďalovice: Byla opravena stabilita desky do hrobky a připravuje se 
ve spolupráci s panem proboštem P. Jiří Hladíkem obnova 
liturgického prostoru, která by měla být hotová do Svatohavelské 
pouti. Jejím celebrantem by měl být náš otec biskup Mons. Jan 
Baxant.  

 

Pokud by chtěl někdo přispět na opravy v našem farním obvodu, 
budeme vděční. 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. 

 



PRAVIDELNÝ POŘAD BOHOSLUŽEB 

Kontakt: 

P. Lic. theol. Mgr. Lukáš Hrabánek, Mcely 20, mobil: 607 959 520 


