
FARNÍ LIST ADVENT A VÁNOCE 2022 

Milí farníci, 

nedávno jsem měl 
možnost číst jednu 
teologickou knihu 
prof. Gisberta 
Greshaka, ve které 
se zabýval otázkou 
budoucnosti a 
významem toho, co 
to znamená. Všiml 

si, že budoucnost můžeme charakterizovat jako to, co se stane nebo 
jako to, co přijde. K tomu, co se stane, se vztahuje latinské slovo 
futurum, zatímco k tomu, co přijde slovo adventus. Jaký je ale 
rozdíl? U toho, co se stane, je především každý z nás strůjcem, naše 
aktivita, ať už něco plánujeme, vytváříme či organizujeme. V naší 
předvánoční době, například plánujeme pečení vánočního cukroví, 
přemýšlíme, jak druhým můžeme radost, potom si to, co je potřeba 
koupíme, a dáme se do díla. Druhý typ budoucnosti, je, co přijde 
(adventus). Tam jsme spíše pasivní, to ovlivnit často nemůžeme, 
tato budoucnost je nám darovaná. Pokud bychom se drželi vánoční 
tematiky, tak Vánoce letos přijdou, ať už se nám to hodí či ne. Jistě 
nám tento náčrtek myšlenky tohoto německého teologa může být 
podnětem k zamyšlení nad naším životem, abychom uměli 
rozlišovat, co můžeme ovlivňovat, respektive, co závisí především 
na nás a co ne, a nezaměňovali tyto případy. Pan prezident na konci 
svého prvního inauguračního projevu přednesl modlitbu, která je 



sice již zhruba osmdesát let modlitbou anonymních alkoholiků, ale 
její původ je určitě starší; není přesně znám. Ta zní: „Bože, dej mi 
odvahu, abych se snažil ovlivňovat věci, které ovlivnit mohu. Bože, 
dej mi pokoru, abych se nesnažil ovlivňovat věci, které ovlivnit 
nemohu. A Bože, dej mi moudrost, abych dokázal rozlišit mezi 
prvním a druhým.“  

Kéž dokážeme s Boží pomocí rozlišovat jednotlivé případy a podle 
toho i jednat! 

Vstupujeme společně do doby adventní a očekáváme slavnost 
Narození Pána Ježíše. Příchod Spasitele na svět, ani Boží lásku jsme 
si nijak nezasloužili, ale přichází k nám. Přesto ale i my na tato Boží 
oslovení můžeme aktivně odpovědět, a to tím, že připravíme naše 
srdce a naše životy na přijetí Spasitele a jeho obdarování. Tak se ono 
Boží obdarování, co přichází k nám (advent) i naše příprava 
(futurum) může pěkně protnout. Kéž dětská radost z Vánoc nás 
upamatovává na velká obdarování, která nám Bůh nabízí, a to nejen 
při Vánocích. 

Požehnané vánoční svátky a vše dobré do nového roku 2023! 

                                    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. 

 

Se svatým otcem Františkem pokračujeme v cyklu O přikázáních: 

O přikázáních - Nezabiješ 

Dobrý den, drazí bratři a 
sestry! 

Dnešní katecheze je 
věnována pátému 
přikázání: Nezabiješ. Jsme 
už v druhé části Desatera, 
která se týká vztahů 
k bližnímu; a toto přikázání 
se svou stručnou a 
rozhodnou formulací 
vypíná jako obranná 
hradba základní hodnoty 



mezilidských vztahů, totiž hodnoty života. „Lidský život je posvátný, 
protože již od svého počátku je výrazem Božího stvořitelského díla 
a má stále zvláštní vztah ke Stvořiteli, jenž je jeho jediným cílem. Jen 
Bůh je Pánem života od jeho počátku až do konce. Nikdo si za 
žádných okolností nemůže osobovat právo přímo zničit nevinnou 
lidskou bytost.“  
Dalo by se říci, že pojítkem veškerého zla, páchaného ve světě, je 
pohrdání životem. Život napadají války, organizace těžící z člověka, 
spekulace se stvořením a skartační kultura a vůbec všechny 
systémy, které podrobují lidskou existenci prospěchářským 
kalkulům, zatímco ostudný počet lidí žije v podmínkách nehodných 
člověka. O tom všem čteme v novinách a slyšíme v televizi. Jedná se 
o pohrdání životem, tedy určitým způsobem o jeho zabíjení. 
Rozporuplný přístup k lidskému životu rovněž povoluje jeho 
usmrcení v mateřském lůně, a sice ve jménu ochrany jiných práv. 
Jak ovšem může být terapeutický, civilní či prostě lidský skutek, 
který ničí nevinný a bezbranný život v jeho rozkvětu? Zeptám se vás: 
Je správné odstranit lidský život, aby se vyřešil nějaký problém? Co 
si o tom myslíte? Je to správné? (Odpověď: Ne!) Je správné zavolat 
nájemního vraha, aby se problém vyřešil? (Odpověď: Ne!) Něco 
takového nelze, není správné zbavit se člověka, byť maličkého, aby 
se tím něco vyřešilo. Je to, jako bychom si na vyřešení problémů 
najali nájemního vraha. 
Odkud toto všechno pochází? Z hloubi čeho se rodí násilí a odmítání 
života? Ze strachu. Přijetím druhého totiž vzdorujeme 
individualismu. Pomysleme například na situace, kdy vyjde najevo, 
že rodící se život je nositelem postižení, třeba i vážného. V takových 
dramatických případech potřebují rodiče skutečnou blízkost a 
solidaritu, aby se vyrovnali s touto realitou a překonali 



pochopitelné obavy. Namísto toho se jim často dostává unáhlených 
rad k přerušení těhotenství, což je slovní obrat pro to, jak s někým 
přímo skoncovat. 
Nemocné dítě, které se jeví jako problém, je ve skutečnosti darem, 
jímž mne Bůh vymaňuje z egocentrismu a dopřává mi růst v lásce. 
Totéž platí o každém potřebném člověku na této zemi, senioru 
vyžadujícím péči anebo mnoha chudých, kterým se stěží daří jít 
životem dál. Zranitelný život nám ukazuje východisko, cestu 
k záchraně z existence zaměřené jen na sebe, a odkrývá nám radost 
z lásky. Zde bych se rád pozdržel a poděkoval nesčetným 
dobrovolníkům, silnému italskému dobrovolnickému hnutí, které je 
nejmohutnější, jež jsem kdy poznal. Děkuji. 
Co člověka vede k odmítnutí života? Jsou to modly tohoto světa – 
peníze (lépe se toho člověka zbavit, protože by to moc stálo), moc 
a úspěch. Při hodnocení života jsou to chybné veličiny, protože 
jediným autentickým měřítkem je zde láska. Láska, jíž Bůh miluje 
život – to je měřítko. Láska, kterou Bůh miluje každý lidský život. 
V čem tedy spočívá kladný smysl přikázání „Nezabiješ“?  V tom, že 
Bůh miluje život, jak jsme před chvílí slyšeli v biblickém čtení. 
Tajemství života se nám odhaluje tak, jak s ním nakládal Boží Syn, 
který se stal člověkem a na kříži přijal vyvrženost, slabost, chudobu 
a bolest. V každém nemocném dítěti, slabém starci, zoufalém 
migrantovi, v každém křehkém a ohroženém životě nás Kristus 
hledá, hledá naše srdce, aby v něm vyjevil radost z lásky. Vyplatí se 
přijmout každý život, protože každý člověk má cenu Kristovy krve. 
Nelze pohrdat tím, co Bůh tolik miloval! 
Musíme říci mužům a ženám tohoto světa: Neopovrhujte životem! 
Cizím, ale také vlastním, neboť také na něj se vztahuje přikázání: 
„Nezabiješ“. Mnoha mladým lidem je třeba říci – neznevažuj svou 



existenci! Přestaň s odmítáním Božího díla! Ty jsi Boží dílo! 
Nepodceňuj se, nepohrdej sám sebou v závislostech, které tě zničí 
a přivedou ke smrti! 
Ať nikdo nepoměřuje život podle klamů tohoto světa, nýbrž ať každý 
přijme sám sebe i druhé ve jménu Otce, který nás stvořil, Boha, 
milujícího život. To je krásné – řekněme to všichni společně. Bůh 
milující život. Záleží mu na nás tolik, že za námi poslal svého Syna. 
„Neboť tak Bůh miloval svět“, říká evangelium, „že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl 
život věčný“. 

 

 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. 

 

 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 vánočních bohoslužeb. 



 Koncerty 

Dne 18.12. od 15 hod. bude koncert „Adventní koncert“ v kostele 
sv. Václava ve Mcelích. Vystoupí soubory pod vedením PhDr. 
Jaroslavy Dunovské a Ing. Tomáše Pergla Csc. 

Dne 19.12. v 17 hod. bude koncert „Vánoční zpívání“ v kostele 
sv. Jiljí ve Křinci. Vystoupí žáci MŠ a ZŠ Křinec.  

 Hovory o víře  

Hovory o víře se konají první středu v měsíci 7.12. od 18 hod. na faře 
ve Mcelích, dále pak 4.1.2023, 1.2.2023.  

 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 

Živý růženec vznikl v roce 1826 ve Francii z podnětu bl. Pauline 
Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí 
ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala 
marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho 



změnit. O Vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl 
svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti 
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem 
„Ti, kteří dělají nápravu“. Společenství získalo misijní rozměr. 
Podporovalo misie modlitbou a týdenním finančním darem na 
spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost 
najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie. 

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. 
Ideálně se 20 lidí spojuje do jediné „růže“, která je tvořena 20ti 
tajemstvími (růženec radostný, světla, bolestný a slavný). Členové 
živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem 
určeného desátku, který se po určité době mění.  

V našem farním obvodu se nachází společenství živého růžence. 
Pokud se chcete k jednotlivým společenstvím připojit, můžete. 
Zodpovědnými osobami jsou: 

Mcely: paní Hovorková 

Loučeň: paní Beníšková 

Rožďalovice: paní Ešnerová 

Křinec: paní Sieberová 

 

 Sbírky 

Datum M R Ž L K HJ B 
4.9. 1400 1040 0 860 1200 750 0 
11.9. 1250 590 0 700 860 750 0 
18.9. 1050 531 0 325 1110 800 0 
2.10. 1050 670 0 420 835 520 0 



9.10. 1350 400 0 270 975 670 0 
16.10. 1400 6555 0 800 0 0 0 
30.10. 1240 890 0 475 635 500 0 

Ve dnech 25.9. a 23.10. probíhalo více účelových sbírek, na splátku 
elektroinstalace ve Mcelích, zároveň na dar pro pana biskupa při 
návštěvě našeho farního obvodu a kromě toho byly vyhlášeny dvě 
sbírky Českou biskupskou konferencí: na Diecézní charitu se vybralo 
1 405 Kč a na misie 2 658 Kč. 

 Dary: 

Každá farnost má samostatný účet, aby bylo zcela průhledné 
financování a výdaje. Pokud byste rádi podpořili chod farností či 
opravy v našem farním obvodu, 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 a uvedli jméno, příjmení, datum narození a trvalé 
bydliště. 

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) 

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

 

 



 

Bartolo di Fredi: Klanění pastýřů (1374) 


