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Milí farníci, 

vstoupili jsme společně do dalšího školního 
roku. I když už většina z nás není školou povinna, školáky u Pána 
Ježíše zůstáváme a snažíme se i díky četbě Písma svatého a díky našim 
soukromým a společným setkáním s Ním stále více se Jemu podobat, 
a tím není myšlen náš vzhled, ale naše srdce spolu s naším jednáním. 

Ještě, než nás sv. Jiljí uvítal v dalším našem školním roce, měl jsem 
velkou možnost navštívit klášter Niepokalanów (v překladu: 
Neposkvrněná) v Polsku, abych do nového obětního stolu (oltáře) 
přivezl ostatek mučedníka 20. století, františkánského kněze 
sv.  Maxmiliána Mariana Kolbeho. Tento světec mě zaujal již v dětství. 
V kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí, kam jsem chodil ministrovat, 
jsem našel na stolku malou knížečku o tomto světci, která byla 
k rozebrání. Pamatuji si, jak mě velice oslovilo jeho dobrovolné 
nabídnutí vyměnit si s jedním otcem rodiny místo ve skupině, která 
byla určena k smrti. Dalším obrázkem, který se mi zapsal do paměti, 
bylo, jak mu Panna Maria nabízela dvě růže: bílou a červenou, a on si 



zvolil obě dvě, při čemž bílá znázorňovala ctnost čistoty a červená 
mučednictví. Nevím, do jaké míry jsou mé vzpomínky přesné, přece 
jenom je to již pár desítek let, ale toto mě již v dětství velmi oslovilo. 

Když se vrátím ale zpět k mé cestě, v tomto požehnaném místě jsem 
se alespoň vzdáleně vrátil do míst velice odlišných, a to ke sv. 
Maxmiliánu Kolbemu v Osvětimi – Březince. Není třeba mnoho 
k tomuto místu říkat, vždyť asi každý z nás mohl vidět nespočet 
hrůzných záběrů toho, co se v koncentračních táborech odehrávalo. 
Asi každý by toto místo zla označil jako Bohem-pusté či Bohem 
opuštěné místo. A přece tam byl P. Maxmilián Kolbe, a nejen on, ale 
i další, kteří vnášeli do těchto temných míst světlo, a skrze ně Bůh 
posiloval ostatní, v temnotě byli nositeli světla, byli vynikající žáci ve 
škole Pána Ježíše. 

Být nositelem světla Kristova vzkříšení (Bílá sobota) nebyla výzva jen 
tehdejší doby, ale je aktuální i dnes. I dnes jsme zváni, abychom 
radostnou Boží zvěst – evangelium, vnášeli do naší společnosti, která 
je poznamenána strachem, nejistotou, rozháraností, rozdělením a 
naštváním. Křesťan může i má vnášet jiný pohled na život, může 
vnášet pokoj pramenící ze setkání s Kristem, může pomáhat druhým 
či povzbuzovat, atd. Křesťan, jako Boží spolupracovník má naději, 
snaží se i v těžkých chvílích hledat to dobré, krásné, uvědomovat si, 
že je v Božích rukách a nic se neděje, aniž by to Bůh věděl. Kéž jsme 
jako náš spolužák Maxmilián a další světci. 

Jsem proto moc rád, že 16. října při mši svaté v 10 hod, kterou bude 
sloužit náš otec biskup Mons. Jan Baxant a při níž bude konsekrován 



nový oltář, budou do nového oltáře vloženy ostatky tohoto světce a 
mučedníka 20. století. Proto si Vás již nyní na tuto slavnost dovoluji 
pozvat. 

Milí spolužáci, přeji Vám proto mnoho milostí, trpělivosti a snahy se 
zase něco naučit ve škole Pána Ježíše. Kéž je nám P. Maxmilián Kolbe 
v tomto velkým povzbuzením. 

Váš P. Lukáš 

 

Krátký životopis sv. Maxmiliána Maria Kolbeho 

Pochází ze Zduńske Woli v Polsku a se jménem Rajmund se narodil 8. 
ledna 1894. Při vstupu k minoritům dostal jméno Maxmilián. Knězem 
se stal v Římě. Po získání doktorátu se vrátil do Polska r. 1919. 
Zorganizoval "Armádu Neposkvrněné Panny" a založil centrum 
tiskového apoštolátu Niepokalanów. Jako misionář působil přes 6 let 
v Japonsku a pak byl v rodné zemi představeným kláštera do r. 1939, 
kdy byl poprvé zatčen. Po druhém zatčení r. 1941 se stal vězněm v 
Osvětimi. Zde nabídl svůj život za spoluvězně a otce rodiny, což 
znamenalo rozsudek smrti hladem. Po 21 dnech v bunkru smrti, 
14.  srpna 1941, ho věznitelé usmrtili fenolovou injekcí.  

Blahořečen byl papežem sv. Pavlem VI. 17. října 1971 a svatořečen 
papežem sv. Janem Pavlem II. 10. října 1982 na Svatopetrském 
náměstí ve Vatikánu. 

(převzato z www.catholica.cz) 



 



Se svatým otcem Františkem pokračujeme v zamýšlení se nad Desaterem 

O přikázáních – Cti svého otce a matku  

Dobrý den, drazí 
bratři a sestry! 

Na cestě Desaterem 
přicházíme dnes 
k přikázání o otci a 
matce. Mluví o 
povinné úctě k 
rodičům. Co 

znamená slovo „ctít“? Hebrejský výraz označuje slávu, hodnotu, 
doslovně „tíhu“, soudržnost. Není to otázka vnějších forem, nýbrž 
pravdy. Biblicky ctít Boha znamená uznávat Jeho reálnost, počítat 
s Jeho přítomností, což vyjadřují také rity, ale především to s sebou 
nese, že se Bohu přikládá náležité místo v životě. Ctít otce a matku 
proto znamená uznávat jejich důležitost také konkrétními skutky, 
které vyjadřují oddanost, náklonnost a starostlivost. Nejde však 
pouze o to. 

Čtvrté přikázání se vyznačuje příslibem odměny. Praví totiž: »Cti 
svého otce i svou matku, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, abys 
dlouho žil a dobře se ti vedlo v zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj 
Bůh« (Dt 5,16). Úcta k rodičům vede k dlouhému a spokojenému 



životu. Zmínka o „vydařeném“ životě se v Desateru vyskytuje pouze 
v souvislosti se vztahem k rodičům. 

Tato tisíciletá moudrost hlásá to, co humanitní vědy znají teprve o 
trochu déle než jedno století, že totiž dětství poznamenává celý život. 
Nezřídka lze snadno rozpoznat, zda někdo vyrůstal ve zdravém a 
vyváženém prostředí. Podobně je však možné postřehnout, zda má 
někdo za sebou zkušenost opuštěnosti či násilí. Naše dětství je tak 
trochu jako nesmazatelný inkoust, projevuje se v gustech a 
způsobech, i když se třeba někdo snaží svoje rány z dětství skrývat. 

Čtvrté přikázání však říká ještě víc. Nemluví o dobrotě rodičů, 
nevyžaduje, aby otcové a matky byli dokonalí. Mluví o jednání 
potomků, nehledě na zásluhy rodičů, a říká něco mimořádného a 
osvobozujícího: třebaže ne všichni rodiče jsou dobří a ne každé 
dětství je poklidné, všichni potomci mohou být šťastní, protože plný 
a vydařený život závisí na vděčnosti vůči tomu, kdo nás přivedl na 
svět. 

Toto přikázání může být konstruktivní pro mnoho mladých lidí, kteří 
za sebou mají bolestnou minulost a ve svém mládí snášeli utrpení. 
Mnozí svatí – a mnozí křesťané – po bolestném dětství prožili 
překrásný život, protože se díky Ježíši Kristu s životem smířili. 
Pomysleme na jednoho dosud blahoslaveného, ale příští měsíc 
kanonizovaného, svatého Nunzia Sulprizia, mladíka, který dokonal 
svůj život v 19 ti letech, smířen s mnohým utrpením, protože měl 
čisté srdce a nikdy svoje rodiče neodvrhnul. Pomysleme na svatého 



Kamila de Lellis, který na neuspořádaném dětství postavil život lásky 
a služby; a vzpomeňme na svatou Josefinu Bakhitu, která vyrůstala 
v úděsném otroctví, anebo na bl. Carla Gnocchiho, chudého sirotka, i 
na svatého Jana Pavla II., jehož v útlém dětství poznamenala  ztráta 
maminky. 

Člověk, ať už má za sebou jakoukoli minulost, dostává tímto 
přikázáním směrnici, vedoucí ke Kristu. V Něm se totiž ukazuje pravý 
Otec, který nám umožňuje »narodit se znova«. Hádanky našich životů 
osvětluje objev, že nás Bůh odjakživa připravuje, abychom vedli život 
Jeho dětí a každý náš skutek byl posláním, obdrženým od Něho. 

Naše zranění se stávají potencí, když skrze milost objevíme, že pravou 
hádankou už není „proč“ mne něco potkalo, nýbrž „pro koho“. 
K jakému dílu mne Bůh utvářel mým životním příběhem? Tady se 
všechno obrací, všechno se stává cenným, všechno se stává 
konstruktivním. Moje zkušenost, ačkoli smutná a bolestná, se ve 
světle lásky může pro někoho stát zdrojem uzdravení. Proto můžeme 
svoje rodiče začít ctít ve svobodě dospělých potomků a shovívavě 
přijímat jejich omezení. Ctít rodiče! Vždyť nám předali život! Pokud 
ses svým rodičům vzdálil, vynasnaž se a vrať se k nim, možná jsou 
staří... dali ti život... Bývá mezi námi zvykem říkat ošklivosti i nadávky. 
Prosím vás, nikdy, nikdy neosočujte rodiče druhých. Nikdy 
neosočovat maminku, nikdy neosočovat tatínka. Nikdy! Tento vnitřní 
postoj přijměte! Ode dneška nebudu nikdy osočovat něčí maminku 
nebo něčího tatínka. Vždyť předali život! Nesmějí být osočováni. 



Tento podivuhodný život nám byl nabídnut, nikoli vnucen. Narodit se 
znovu v Kristu je milost, která se přijímá svobodně, je to poklad 
našeho křtu, ve kterém máme působením Ducha svatého svého 
jediného Otce, který je v nebi. 

 

ZPRÁVY Z FARNOSTI: 

 Pouť v Sovoluskách 

Poutní mše ke svátku Povýšení svatého Kříže v Sovoluskách v místní 
kapličce se uskuteční v sobotu 17.9.2022 od 9:00. Ranní mše svatá od 
8:00 proto ve Mcelích tuto sobotu nebude. 

 

 Svátek svatého Václava 

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 ve 
středu 28.9.2022 v 18:00 a ve Mcelích v neděli 2.10.2022 v 7:15. 
V kostele v Žitovlicích bohužel zatím pouť konat nelze.  

 

 Svatohavelská pouť v Rožďalovicích 
Svatohavelská pouť v Rožďalovicích se uskuteční v neděli 16.10.2022 
v 10:00. Hlavním celebrantem bude náš otec biskup Mons. Jan 



Baxant. Při této mši svaté bude posvěcen nový oltář kostela. Po 
skončení mše svaté pak bude následovat společné pohoštění 
podobně jako při udílení svátosti biřmování, tentokrát ale 
v restauraci Zámostecká rychta (Zámostí 13, 289 34 Rožďalovice). 
Všichni jste srdečně zváni. 
V tento den se nebudou konat mše svaté ve Křinci ani v Hrubém 
Jeseníku. 

 

Mimořádné mše svaté a pobožnosti o Dušičkách: 

Ve dnech 1.11. a 2.11. bude mimořádný pořad bohoslužeb: 

Úterý 1.11. od 8:00 mše sv. ve Mcelích 

Úterý 1.11. od 17:00 mše sv. ve Křinci 

Středa 2.11. v 8:00 v Mcelích bude mše svatá s krátkou pobožností 
za zemřelé a posvěcení hrobů 

Středa 2.11. v 10:00 v kapli na Rožďalovickém hřbitově, poté bude 
následovat krátká pobožnost za zemřelé a posvěcení hrobů 

Středa 2.11. v 17:00 hod. v Hrubém Jeseníku bude mše svatá 
s krátkou pobožností za zemřelé a posvěcení hrobů 

Podmínky pro získání plnomocného odpustku (vždy pouze jeden 
denně): 



1. možnost: 1.11.odpoledne a 2.11. 

Kde: v kostele 

- Svátost smíření 
- Svaté přijímání 
- Modlitba na úmysl Svatého otce 
- Modlitba Páně – Otče náš 
- Vyznání víry 
-  
2. možnost: 1.11. až 8.11. 

Kde: hřbitov 

- Svátost smíření 
- Svaté přijímání 
- Modlitba na úmysl Svatého otce 
- Modlitba za zemřelé 

 

 Mcelská dušičková pouť 

Letošní mcelská dušičková pouť se uskuteční v sobotu 5.11.2022 
v 10 hod. Hlavním celebrantem bude R.D. Zdeněk Novák, farář 
z Třebechovic pod Orebem. 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 se uskuteční v sobotu 5.11.2021 od 
16  hod. na Loučeni. 

 

 Svátost smíření 

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

 

 Živý růženec 

Již nějakou dobu v našem farním obvodu probíhá 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 



Křinec: paní Sieberová 
Děkuji všem, kteří se již zapojili a zvláště těm, kteří se odvážili vést 
modlitební společenství, jsem si vědom toho, že to není vždy 
jednoduché. V poslední době mi zvláště udělalo velkou radost 
vznikající modlitební klubko, již osmičlenné, ve Křinci. 

 

 Hovory o víře 

Hovory o víře se konají na faře ve Mcelích každou první středu 
v měsíci, a to:  5.10.2022 od 19:00 a 2.11.2022 mimořádně od 18:30 
ve Mcelích na faře. 

Všichni jste srdečně zváni. 

 

 Výuka náboženství 

Výuka náboženství bude letos opět probíhat ve škole v Hrubém 
Jeseníku, a to ve čtvrtek od 6:45. Vzhledem k tomu, že v uplynulých 
letech o výuku náboženství na ostatních školách nebyl zájem, letos 
proto nebude nabízena. Zájemci o náboženství se mohou na mě 
obrátit přímo. 

 



 Adorace 

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

 

 Sbírky 

Datum M R Ž L K HJ B 
3.7. 2660 1220 0 1662 476 450 0 
10.7. 1300 954 0 830 1060 270 0 
17.7. 1400 2647 0 770 865 610 0 
24.7. 1420 1380 0 650 781 350 0 
31.7. 1500 770 0 420 850 630 0 
7.8. 1750 1250 0 910 1040 650 0 
14.8. 1100 1210 0 400 1395 370 0 
21.8. 1560 1140 0 910 0 0 2800 
28.8. 1550 1272 0 250 950 911 0 

 
 Webové stránky 

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

 
 Změna času 

V neděli 30. října 2022 dojde ke změně času na zimní. Mše svaté 
v Křinci a v Hrubém Jeseníku budou ve všední den od 17 hodin. 

 
 

http://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. 
Elektroinstalace v kostele je již téměř hotova, do konce roku by měla 
být udělána i nová přípojka. 

Díky panu Ing. Petrovi Zíkovi bylo opraveno těsnění okna za 
varhanami, takže do kostela již nebude zatékat. Zároveň byla 
opravena křížová cesta, proběhla její instalace a požehnání. 

Žitovlice: Pokračuje další fáze obnovy střechy kostela sv. Václava. Po 
menších obtížích je již materiál uskladněn v kostele. Opravy by měly 
začít koncem měsíce září či začátkem října a měly by být ukončeny do 
konce roku. 

Křinec: Oprava lavic ve Křinci je již hotova. Celkem tato oprava stála 
591 956 Kč. Městys Křinec za uplynulé dva roky přispěl částkou 
65 000 Kč, zbytek (526 956 Kč) byl zaplacen Bohu známými dárci. Pán 
Bůh zaplať!  

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. Stejně tak pokračuje oprava dveří a zámků po letošní 
vloupačce do kostela a připravuje se oprava havárie střechy. Kromě 
toho, díky rodině Kudroňů, byla opravena a nalakována vstupní brána 
areálu kostela. 

 

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 


