LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

D EN P ÁNĚ
6. neděle v mezidobí

12. února

K zamyšlení
Evangelijní úryvek dnešní neděle obsahuje celou řadu Ježíšových podnětů
a doporučení. Naši pozornost zaměříme pouze na jednu z těchto výzev,
zvolíme důležitou tematiku, někdy
trochu opomíjenou – poslední věci.
Ježíš říká: „Dohodni se rychle se svým
protivníkem, dokud jsi s ním na cestě,
aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci
a soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. Amen, pravím ti: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do
posledního halíře!“
V dnešním světě je
myšlenka na Soud
přemístěna někam
stranou a vytěsněna, podobně jako
myšlenky na smrt,
peklo nebo ráj. A
tak si žijeme bezstarostně, neznalí
toho, co nás vlastně čeká, podobně
jako blázni. Vždyť
myslet si, že jsme
zahnali a vytěsnili
smrt jen na základě toho, že se nám
podařilo odstranit myšlenky na ni, je
holé bláznovství, stejně jako si myslet,
že jsme zlikvidovali Soud jednoduše
proto, že se už na Soud nemyslí.
Rozjímejme chvíli nad myšlenkami
Posledního soudu, který nás očekává,
a nad nutností být na něj dobře připravení. Kdybys věděl, že tě příští týden
očekává proces a soudní stání, na
němž půjde, řekněme, o tvůj majetek

neprodejné

nebo dům, ve kterém bydlíš, určitě bys nezůstával nečinně sedět, ale s velkým vzrušením
a starostí by ses poctivě připravoval. Jenomže
„příští týden“ tě čeká soud, na němž závisí
získání nebo ztráta věčného života! Nerozechvěje-li nás tato myšlenka ani trochu, pak
pravděpodobně nejsme schopni docenit význam slova „věčnost“; „navždy–nikdy: potrvá navždy, neskončí nikdy; miliony let a pořád se nacházíš teprve na začátku, další miliony a miliardy let, a ty stále stojíš na začátku“. Ztratili jsme smysl pro věčnost; světské
myšlení se domnívá, že
řeč o věčnosti nás přivádí k „odcizení“, poněvadž nás odvádí od závazků k tomuto světu a
tomuto životu. My jsme
se často tímto světským
pohledem nechali zlákat
a zastrašit, a tak jsme
„zesvětštěli“.
Svátostná zpověď je
řádným
prostředkem,
jak se „dohodnout“
s Bohem,
jak
se
„usmířit“. Jsou lidé,
kteří se zpovídají až
příliš často (příliš často vzhledem k vnitřním
dispozicím, jež mají, či lépe nemají), téměř
bychom řekli ze zvyku; jsou však také lidé,
kteří nepřijdou ke svátosti smíření celé dlouhé měsíce a roky, ale bezostyšně přicházejí
při každé mši ke svatému přijímání. Takové
jednání se nedá chápat jako „dohoda na cestě“, ale spíše jako zahrávání si cestou. Nedělejte si mylné představy, píše Pavel Galaťanům, není možné se Bohu vysmívat a pohrávat si s ním; každý sklidí to, co zasel.

Texty k rozjímání

1. čtení Sir 15,16-21

PONDĚLÍ 13.2.
Gn 4,1-15.25
Mk 8,11-13
Pravá víra, pramenící z lásky,
přece nepotřebuje důkazy!
Nepídím se i já po rozličných
zjeveních a úkazech? Nepovzdechl by si Ježíš nad mou
senzacechtivostí?

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci
zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je
život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude
chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí
a všechno vidí. Jeho oči hledí na ty, kdo se ho
bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení,
aby hřešil.

ÚTERÝ 14.2.
Gn 6,5-8; 7,1-5.10
Mk 8,14-21
Kvas farizejský a kvas herodovský dokáže zničit celou
mísu pečlivě připravených
surovin k přípravě těsta. Před
jakým kvasem by nás asi dnes
Ježíš varoval?

Žalm 118

STŘEDA 15.2.
Gn 8,6-13.20-22
Mk 8,22-26
I dnes probíhá uzdravování
postupně. Může být i zkouškou naší trpělivosti. Kéž po
příkladu našeho Pána dotahuji
do konce úkoly, které mi svěřil.
ČTVRTEK 16.2.
Gn 9,1-13
Mk 8,27-33
Nejsem i já někdy v pokušení
Pánu radit, čeho by se měl
vyvarovat, jak by měl věci
řídit „po lidsku“ úspěšněji?
Jeho námitka: jdi mi z očí,
odpůrče! By jistě zabolela i
mě…
PÁTEK 17.2.
Gn 11,1-9
Mk 8,34 – 9,1

2 Den Páně

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, – kteří
kráčejí v zákoně Hospodinově. – Blaze těm, kdo
dbají na jeho přikázání, – hledají ho celým srdcem.
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, – aby se jich
dbalo svědomitě. – Kéž jsou pevné mé cesty, –
abych zachovával tvé příkazy.
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ –
a zachovával tvé slovo. – Otevři mé oči, – ať
pozorují divy tvého zákona.
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, – a
budu ji věrně zachovávat. – Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon – a chráním ho celým svým srdcem.

2. čtení 1 Kor 2,6-10
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani
moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich
moc je už zlomena. Moudrost, které učíme, je od
Boha, plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety
pro nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo
vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože
kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeme to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač
člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh
připravil těm, kdo ho milují’. Nám to Bůh zjevil
skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i
hlubiny Boží.

Evangelium Mt 5,17-37
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem
přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem
je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane.
Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání
– a třeba i to nejmenší – a tak učil lidi, bude v
nebeském království nejmenší. Kdo se však bude
jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království
veliký.
Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než spravedlnost učitelů Zákona
a farizeů, do nebeského království nevejdete.
Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: ‘Nezabiješ!
Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne
veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni.
Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam
svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se
svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj
dar. Dohodni se rychle se svým protivníkem,
dokud jsi s ním na cestě, aby tě tvůj protivník
neodevzdal soudci a soudce služebníkovi, a byl
bys uvržen do žaláře. Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud nezaplatíš do posledního
halíře.
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale
já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci.
Svádí-li tě pravé oko, vyloupni ho a odhoď od
sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo bylo
uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka,
usekni ji a odhoď od sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než aby
celé tvoje tělo přišlo do pekla.
Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl se svou
ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já vám říkám:
Každý, kdo se rozvede se ženou – mimo případ
smilstva – uvádí ji do cizoložství, a kdo se ožení

Texty k rozjímání
Je přirozené, že každý má
snahu život zachránit. Ale
pokud jej ztratím ve službě
pro Krista, jeho věc, mám
vyhráno! Kéž mě to naplní
horlivostí. A kéž nelpím za
každou cenu na životě podle
svých představ.

SOBOTA 18.2.
Žid 11,1-7
Mk 9,2-13
Vzpomínka na Jeho slávu,
která měla apoštoly podržet
při Jeho ponížení. Vybavím si
i já okamžiky, které měly pro
můj život z víry podobný význam?
NEDĚLE 19.2.
7. neděle v mezidobí
Lv 19,1-2.17-18
1 Kor 3,16-23
Mt 5,38-48

Evangelium Mt 5,17-37
s rozvedenou, dopouští se cizoložství.
Slyšeli jste, že bylo řečeno
předkům: ‘Nebudeš přísahat
křivě, ale splníš Pánu svou
přísahu.’ Ale já vám říkám:
Vůbec nepřísahejte: ani při
nebi, protože je to Boží trůn,
ani při zemi, protože je to
podnož jeho nohou, ani při
Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své
hlavě nepřísahej, protože ani
jediný vlas nemůžeš udělat
světlým nebo tmavým. Ale
vaše řeč ať je: ano, ano – ne,
ne. Co je nad to, je ze Zlého.“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli s odstraněním vánoční
výzdoby a betlémů z kostelů
naší farnosti.
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo:
Fulnek 7 197 Kč,
Děrné 3 176 Kč,
Stachovice 1 757 Kč,
Vrchy 823 Kč,
Lukavec 2 970 Kč.
♣ Ve středu 15. února zveme
v 8:30 na faru na setkání seniory.
♣ V pátek 17. února zveme na
mši svou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít
setkání ti, kteří se připravují
k svátosti biřmování.

Úmysly mší svatých

Fulnek
Ne
Út
St
Čt
Pá

12.2.
14.2.
15.2.
16.2.
17.2.

Za † otce a bratra
Mše svatá za farnost
________________________
________________________
Za † manžele Ferbasovy a Ludmilu
Novotnou
So 18.2. Za † Jana, Annu, Teodora a Veroniku
Ne 19.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela
a syna
Stachovice
Ne 12.2. Za † Zdeňka Vojkůvku a živou rodinu
Út 14.2. Za † rodinu Hrstkovu a Vaněčkovu
Ne 19.2. _______________________

Děrné
Ne 12.2. Za † a živou rodinu Gebauerovu
St 15.2. Za † Editu a Tibora Linkeschovy
a syna a za živou rodinu
Ne 19.2. Za † a živou rodinu Dahmovu

♣ V sobotu 18. února bude
v 16 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jílovci.
♣ V neděli 19. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".
♣ V pondělí začínají našim
dětem jarní prázdniny. Pamatujte na ně ve svých modlitbách.
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Lukavec
Ne 12.2. Sokol 81
Čt 16.2. Johnová 117
Ne 19.2. Gebauerová
Vrchy
Ne 12.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Ne 19.2. Za † Anežku Maliňákovou, syna
Adolfa a Zetě Stanislava

