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

D EN P ÁNĚ
2. neděle postní

12. března

neprodejné

K zamyšlení
Evangelista Matouš začíná své vyprávění o proměnění Páně časovým údajem "po šesti dnech", aby tuto událost
spojil s Petrovým vyznáním víry, na
které Ježíš navázal první otevřenou
předpovědí svého utrpení a ujištěním,
že po cestě kříže jej budou muset následovat i všichni jeho učedníci.
"Po šesti dnech"
pak Ježíš jde se
třemi
svými
učedníky na vysokou horu, aby
je už předem
upevnil v jistotě,
že svým utrpením vejde do
slávy. Zde jim
Ježíš o samotě
ukázal svou božskou zář a "byl
před nimi proměněn". Důrazem kladeným na světlo a zář, které z
Ježíše vycházejí, se Matouš odvolává
na postavu Božího Syna z Dan 10 a na
vyprávění o Hospodinově zjevení na
hoře Sinaj .
Četné odkazy na starozákonní teofanie
(Ex 19,16; 24,9; 1 Král 19,11) dosvědčují, že se děje něco velmi důležitého.
Ježíš proměňuje starou smlouvu ve

"smlouvu novou a věčnou". Mojžíš a Eliáš
jsou svědky, že Ježíš přináší dovršení Zákona
i Proroků jako ten, který přivede Boží lid k
pravé zaslíbené zemi a obnoví jeho víru v
Boha.
Petrova reakce připomíná, že Ježíšovo proměnění se odehrává v liturgickém kontextu
svátku stánků - radostné a světlem prozářené oslavy exodu,
kdy Bůh sestoupil
doprostřed svého lidu
a přebýval ve stánku
setkávání. Oblak Boží
přítomnosti (šekína),
který se nyní snáší na
všechny
přítomné,
zpřítomňuje a dovršuje liturgickou oslavu.
Hlas z nebe potvrzuje, že Ježíš je
"největší" z proroků,
ten, o kterém hovořil
sám Mojžíš - sám
milovaný Boží Syn.
Učedníky, svědky tohoto mimořádného zjevení slávy, naplnil veliký strach. Ježíš je
svým gestem a slovem uklidňuje stejně jako
Syn člověka v Danielově vidění. O to víc je
sklíčila a zmátla slova, která k nim Ježíš pronesl, když byli zase sami: Syn člověka - který
měl přijít ve slávě, aby dovršil dějiny světa bude muset podstoupit smrt, ale pak vstane.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 13.3.
Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
V tom všem ať se snažím být
Jeho obrazem! Na tuto Boží
vlastnost nás upozornil v loňském roce zážitek milosrdenství. Pozor, ono trvá a probíhá
stále!
ÚTERÝ 14.3.
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
Chci vnímat, že Ježíš nevyzývá k jejich svržení, odstranění, ani k revoluci. Ale ke změně chování „odspoda“. Kéž i
mě doba postní inspiruje k
opravdovosti!
STŘEDA 15.3.
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Hodná maminka synů Zebedeových vystihla myšlení
mnohých v církvi. U Pána ale
platí obrácené pořadí. Dokážeme se s touto Ježíšovou
lekcí smířit?

1. čtení Gn 12,1-4a
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze
svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu
do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký
národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš
pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat.
V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.

Žalm 32
Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je
celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, –
země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, –
nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich
duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za
hladu. ¨
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše
pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.

2. čtení 2 Tim 1,8b-10

Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a
povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými
věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel
ČTVRTEK 16.3.
náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a
Jer 17,5-10
přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evanLk 16,19-31
Bůh i dnes „jen“ napovídá. geliu.
2 Den Páně

Evangelium Mt 17,1-9
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra
Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami.
A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila
jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle
– ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi:
„Pane, je dobře, že jsme tady. Chceš-li, postavím
tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden
Eliášovi.“ Když ještě mluvil, najednou je zastínil
světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To
je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho
poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, dotkl se
jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ Pozdvihli oči a
neviděli nikoho, jen samotného Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš: „Nikomu o
tom vidění neříkejte, dokud nebude Syn člověka
vzkříšen z mrtvých.“

24 hodin pro Pána
Pátek 24. 3.
15:00
15:30
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
Sobota 25. 3.
6:00
7:00

korunka k Božímu milosrdenství
adorace Nejsvětější svátosti
modlitba růžence
křížová cesta
mše svatá
adorace - Terciáři
celonoční adorace v kapli

adorace - muži – v kostele
adorace - členové Eucharistické
hodiny
9:00
mše svatá
10:00
přednáška a modlitba růžence
11:00
adorace Nejsvětější svátosti
15:00
korunka k Božímu milosrdenství
Po celou tuto dobu bude otevřen kostel
k modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost
k adoraci společné i soukromé a přítomen kněz
nabízející svátost smíření či rozhovor.

Texty k rozjímání
Nepřesvědčuje, neláme, nedokazuje. Ostatně dnes víme, že
ani Ježíšovo zmrtvýchvstání
není pro mnohé přesvědčivé…
PÁTEK 17.3.
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Mt 21,33-43.45-46
Kdo se chce zmocnit Boží
vinice pro sebe, není dobrý
správce, spíš uchvatitel. Mohu
vnímat i nebezpečí, kdykoli si
zakládáme na vlastní věrnosti.
Zde se rodí také podhoubí
nacionalizmu.
SOBOTA 18.3.
Mich 7,14-15.18-20
Lk 15,1-3.11-32
Odvážně a nově se zamyslím
nad tímto příběhem: nevystupuji někdy jako poslušný, věrný syn církve, který je pohoršen dobrotou Otce, která nezná hranic?
NEDĚLE 19.3.
3. neděle postní
Ex 17,3-7
Řím 5,1-2.5-8
Jan 4,5-42

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 6 510 Kč, Děrné 3 060 Kč, Lukavec 2 940
Kč, Stachovice 2 240 Kč,
Vrchy 1 650 Kč.
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Zveme
děti, mládež a všechny farníky na křížovou cestu.
♣ V pátek 17. března zveme
na mši svou s kázáním pro
mládež. Po mši svaté budou
mít setkání naši biřmovanci.
♣ Po mši svaté zveme na setkání ministranty.
♣ V sobotu 18. března v 16
hodin zveme na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ Příští neděli bude sbírka na
potřeby diecéze.
♣ Děkanát Bílovec srdečně
zve v neděli 2. dubna ve 14
hodin na faru do Bílovce na
duchovní obnovu pro muže.
Duchovní obnovu na téma
"Vliv rodičů na děti" povede
p. Lukáš Engelmann. Bližší
informace na plakátku.
♣ Zveme na setkání mladých
s otcem biskupem, tzv.
BISCUP do města Jeseník v
termínu od 31.3. do 2.4..
♣ Již po třetí Papežská rada
pro novou evangelizaci nás
zve k adoraci Nejsvětější svátosti pod heslem 2 4 H o d i n
p r o P á n a . Adorace všech
farností našeho děkanátu proběhne v pátek a sobotu, tj. 24.
a 25. března v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Ať
každá rodina a každý z nás si
udělá čas pro tuto modlitbu.
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Úmysly mší svatých

12.3. - 19.3.2017
Fulnek

Ne 12.3. Za † rodinu Bolckovu a rodiče z obou
stran
Út 14.3. Za Boží požehnání v rodině
St 15.3. Za † Petra Šimona a duše v očistci
Čt 16.3. Mše svatá za farnost
Pá 17.3. Za † manžela Josefa a ostatní † a živé
Josefy z rodiny Šulákovy
So 18.3. Za † Libuši Petrášovou
Ne 19.3. Za † Josefa Pojednice a živou rodinu
Stachovice
Ne 12.3. Za † rodiče Hiršovy, syny, snachu,
zetě a živou rodinu
Út 14.3. ____________________
Ne 19.3. Za † Josefa Růčku, manželku, syny,
dceru a zetě
Děrné
Ne 12.3. Za † rodinu Stiboříkovu a duše
.
v očistci
St 15.3. Za † rodinu Šmeidlerovu, Lukášovu,
Adlerovu a Bovierovu
Ne 19.3. Za † a živou rodinu Goldovu
a Wolfovu
Lukavec
Ne 12.3. Ohneiser
Čt 16.3. ____________________
Ne 19.3. Pavlík František
Vrchy
Ne 12.3. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence
Ne 19.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
a za † rodinu Melarovu

