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

DEN PÁNĚ

Svátek Svaté rodiny

29. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Vstát, vzít dítě i jeho matku, jít… - zaznívá až čtyřikrát v různých obměnách v
pouhých osmi verších dnešního úryvku.
Tato slova jsou jako refrén, který udává
rytmus Josefovu životu. Druhou opakující „melodií“ je „zjevil se mu ve snu
anděl Páně.“
Sen je to, s čím
pracuje naše podvědomí ve spánku, ale slovem
„sen“ označujeme i ty nejhlubší
touhy, které člověk nocí v srdci.
Jestliže
„Josef
byl člověk spravedlivý“
(Mt
1,19), jeho sny (tj. touhy jeho srdce)
jsou totožné s Božími sny (tj. s Božími
touhami a plány pro člověka.)
Tou nejhlubší touhou každé lidské bytosti, snem, který je jako základní software vepsaný do srdce každého člověka,
je „kráčet po Pánových cestách“ (srov.
Žl 18,22, Žl 128,1). Tento sen je však
často přehlušený jinými sny, a tak se
člověk s námahou pokouší „kráčet ve
tmách“ (srov. Iz 9, 1), nebo vůbec nedokáže „vstát a jít“. Podobně jako ochrnutý, kterého přinesli k Ježíši na nosítkách
(srov. Mt 9, 1-8). I jemu Ježíš řekl:
„Vstaň, vezmi…jdi…“ –podobná slova

uslyšel Josef.
Vstaň – Josef na Boží vybídnutí vstává.
Poslušností Božím výzvám se však nestává
bezmocnou figurkou. Naopak. Bůh chce,
aby člověk chodil vzpřímený. Chce s ním
vést dialog tváří v tvář. Vždyť ho přece
stvořil podobného k obrazu svému (srov. Gen.
1,27). Josef poslouchá
Boží výzvy a zároveň svobodně uvažuje, sleduje
dění okolo sebe, cítí, přemýšlí, rozhoduje se a koná
„uslyšel, že je v Judsku
králem Archelaus“ a „bál
se tam jít“.
Vezmi dítě i jeho matku –
zde je ukryté tajemství
plnosti lidské důstojnosti. Vzít Dítě, které
je Synem Nejvyššího“, a stát se jeho
„bratrem, sestrou, matkou“ (srov. Mt
12,50). „Vzít k sobě jeho matku“, tak jako
to udělal učedník, kterého Pán miloval
(srov. Jan 19, 26-27), protože ona umí nejlépe poradit, jak „udělat vše, co řekne Pán“
(srov. Jan 2,5).
Jdi…- člověku, který splní první dvě výzvy: „vtaň“ a „vezmi dítě a jeho matku“, už
nezáleží na tom, jakým způsobem a kterým
směrem se pohybuje, nebo kdy se vydává
na cestu (Josef vstal v noci), protože ví, že
chodí „po Božích cestách“ a jeho putování
má vždy smysl a cíl.

Texty k rozjímání

1. čtení Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)

PONDĚLÍ 30.12.
1 Jan 2,12-17
Lk 2,36-40
Milost Boží je i s tebou. Uvědomuj si Boží přítomnost v
dnešním dni, děkuj za jeho
blízkost a viditelné požehnání
ve svém životě. Pozvi jej do
situací, v kterých ho nevnímáš, kde se (zdánlivě) nenachází.

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil
právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje
své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních
dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí
otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce,
když ze-stárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábneli mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím,
když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl
soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé
hříchy.

ÚTERÝ 31.12.
1 Jan 2,18-21
Jan 1,1-18
Ohlédni se s vděčností za
uplynulým rokem a vnímej,
že „všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí“.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,.

Žalm 127

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, –
abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny
STŘEDA 1.1.2014 slavnost svého života.
Matky Boží, Panny Marie
2. čtení Kol 3,12-21
Nm 6,22-27
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní
Gal 4,4-7
projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu,
Lk 2,16-21
pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzáJméno dítěte Ježíš = Bůh je jem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhézáchrana (spása, pomoc) je mu. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A
ujištěním a pozváním pro tvo- nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je
svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne
ji cestu celým novým rokem.
Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať
ČTVRTEK 2.1.
je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem

2 Den Páně

poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní
písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak
se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu
rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve
všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u
křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

Evangelium Mt 2,13-15.19-23
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu
anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho
zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“ Když
Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve
snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho
matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo
ukládali dítěti o život, už zemřeli.“ Vstal tedy,
vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské
země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a
podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje
Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“

Ohlášky
♣ Možnost prohlídky betléma ve farním kostele
bude ve středu 1.1. od 15:30 do 17 hodin. Prosíme o pomoc při hlídání kostela. Vzadu v kostele
se můžete zapsat do rozpisu této služby.
♣ V úterý 31.12. v 15:30 hodin zveme do Fulneku na mši svatou s poděkováním za uplynulý rok.

Texty k rozjímání
1 Jan 2,22-28
Jan 1,19-28
I ty jsi zván přivádět ve známost Ježíše, ohlašovat jeho
blízkost, poukazovat na toho,
který je pro mnohé neznámý, i
když se i pro ně narodil.
PÁTEK 3.1.
1 Jan 2,29 – 3,6
Jan 1,29-34
Vyznej spolu s Janem: „Toto
je Syn Boží.“ A tak jako on si
připomeň situace, kdy jsi jej
zažil jako Spasitele, kdy jsi jej
poznal jako svého Vykupitele.
SOBOTA 4.1.
1 Jan 3,7-10
Jan 1,35-42
Svědčit svým blízkým o nalezení Mesiáše je i tvůj úkol a
tvoje zodpovědnost. I oni potřebují poznat Krista, přijít k
němu, vidět jeho činy.
NEDĚLE 5.1.
2. neděle po narození Páně
Sir 24,1-4.12-16
Ef 1,3-6.15-18
Jan 1,1-18
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Ohlášky
♣ V úterý 31.12. zveme ve 23
hodin do Jerlochovic na mši
svatou slouženou na poděkování a prosbu o Boží požehnání do nového roku.
♣ Ve středu 1. ledna 2014 je
slavnost Matky Boží Panny
Marie a světový den modliteb za mír. V kostelích bude
nedělní pořad bohoslužeb.
♣ Ve čtvrtek 2. ledna zveme
po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská řeholní povolání“. Tento týden povede adoraci mládež.
♣ Ve čtvrtek v Lukavci a
v pátek ve Fulneku se budeme modlit k Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu.
♣ V sobotu 4. ledna v 15:30
zveme na modlitbu růžence a
v 16:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 15:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ Nemocné budeme navštěvovat v týdnu od 7. ledna.
♣ Tříkrálová sbírka bude
v Děrném a v Lukavci probíhat v pátek 3. ledna. Ve Fulneku, Jestřábí, Jerlochovicích
a Stachovicích pak v sobotu
4.1. Začneme mši svatou v 8
hodin, po mši svaté bude požehnání koledníkům. Prosíme
koledníky a rodiče, aby připravili tříkrálové korunky.
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Úmysly mší svatých

29.12.2013 Fulnek

Ne 29.12. Za † rodiče Vráblovy a sourozence
Út 31.12. Za † Jindřišku Šulkovou a živou rodinu
St 1.1. ____________________
Čt 2.1. ____________________
Pá 3.1. Za členy živého růžence
So 4.1. ____________________
Ne 5.1. Za † rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Stachovice
Ne 29.12. Mše svatá za farnost
St 1.1. Za † Karla Růčku
Ne 5.1. ____________________
Děrné
So 28.12. Za † a živou rodinu Jánošíkovu
a Berkovu
St 1.1. Za † a živou rodinu Patermanovu
Ne 5.1. Za † Jaroslava Lecha, jeho rodiče a za
živou rodinu
Lukavec
Ne 29.12. Gebauer 16
St 1.1. __________________
Čt 2.1. Za členy živého růžence
Ne 5.1. __________________
Vrchy
So 28.12. Za † Marii Bednaříkovou a manžela,
za † Františka a Blaženu Homolovy
a za živou rodinu
St 1.1. Mše svatá za farnost
Ne 5.1. ____________________

