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

DEN PÁNĚ

2. neděle po Narození Páně

5. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Liturgie vánočního okruhu nám staví
před oči jak Ježíšovu lidskou pozemskost, tak jeho nebeskou odvěkost i věčnost. Mluví tedy o něčem, co je jednak
pro nás pochopitelné, a současně o něčem, co ve své plnosti naše představy
naprosto přesahuje. Přesto nemůžeme
vše zjednodušit tak, že bychom si buď
zařadili Ježíše jen mezi ty, které bez problémů chápeme, nebo
tak, že bychom ho zařadili do oblasti naprosto nepochopitelných úkazů.
Začněme tím, že Ježíš
je blízký. Je to ten,
kdo se nám opravdu
podobá ve všem, kromě hříchu, kdo se narodil podobně jako my ze ženy, ale kdo
nemá svůj původ jen v tomto světě. Ježíš
má svůj původ v Bohu. Tedy u toho, kdo
je větší než čas, než dějiny, než naše
země, než celý vesmír. A právě proto
nám může Ježíš pomoci: protože je jedním z nás, a přece není jen jako my. Protože je z Boha, a přesto není nijak od nás
hříšníků podle svého lidství oddělen.
Jak s těmito velkými skutečnostmi má
člověk v obyčejném životě naložit? Jistě
tak, jak nás vede evangelium, jak se ne-

chali vést apoštolové. Ti nejdřív poznali
Ježíše jako toho, kdo jim o jejich vlastním
životě, o světě i o Bohu mohl říci mnohem
víc a důležitější věci, než sami věděli. Ježíš
je tak zaujal, že se s ním vydali na cestu.
Začali se od něho učit. A pomalu začali
poznávat, kdo on vlastně je. Nejdřív je zaujal, nejdřív si ho zamilovali - a potom, touto cestou, se jim
začalo objevovat
víc a víc tajemství jejich života;
nebo řečeno z
druhé
strany:
teprve těm, kdo
byli Ježíšem zaujati, kteří ho měli
rádi, mohl Bůh
sdělovat hluboká
tajemství svého
života, hluboká tajemství Božího bytí.
Jde tedy o to chodit s Ježíšem a nikdy neuzavřít proces poznávání Ježíše. Nikdy se
neuzavřít tomu, k čemu nás Duch Boží vede. Neuzavřít se slovům Písma ani formulacím církve, které jsou pro nás teď složité
a nepochopitelné. Nikdy na zemi nepochopíme všechno. Ale vždy můžeme chápat
víc a víc. A k tomuto víc a víc, ne jen k
opakování líbezných a třeba i trochu nasládlých koled, nás o vánoční době vede
liturgie církve.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 6.1.
slavnost Zjevení Páně
Iz 60,1-6
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12
Ať radost z Kristova narození
naplňuje tvoje srdce, ať je
rozšíří, aby bylo naplněno
světlem a milosrdnou láskou
ke všem lidem.
ÚTERÝ 7.1.
1 Jan 3,22 – 4,6
Mt 4,12-17.23-25
„Světlo vzešlo“ – dávej tuto
vánoční zvěst dál lidem kolem sebe, aby se i skrze tebe
přibližovalo nebeské království…
STŘEDA 8.1.
1 Jan 4,7-10
Mk 6,34-44
Ježíš chce utišit i tvůj hlad,
tvoji žízeň a zároveň tě posílá
tišit hlad a žízeň druhých (ve
své moci a síle). Pros o jeho
vedení.
ČTVRTEK 9.1.
1 Jan 4,11-18
Mk 6,45-52

2 Den Páně

1. čtení Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12)
Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého
lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího
a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: „Usaď se v Jakubovi, v Izraeli
měj své dědictví!“ Před věky na počátku mě
stvořil, až na věky být nepřestanu. Před ním ve
svatostánku jsem konala svou službu a pak na
Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě v městě,
které miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám
svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.

Žalm 147
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, – chval svého
Boha, Sióne, – že zpevnil závory tvých bran, –
požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému území pokoj – a sytí tě jadrnou
pšenicí. – Sesílá svůj rozkaz na zemi, – rychle
běží jeho slovo.
Oznámil své slovo Jakubovi, – své zákony a přikázání Izraeli. – Tak ne¬jednal se žádným národem: – nesdělil jim svá přikázání.

2. čtení Ef 1,3-6.15-18
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením
světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás
předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze
Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás
obdařil milostí ve svém milovaném Synu. Slyšel
jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku proje-

vujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za
vás děkovat, když na vás vzpomínám ve svých
modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše
Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci chápat
a jejich smysl odhalovat, takže budete moci mít o
něm správné poznání. On ať osvítí vaše srdce,
abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho
dědictví.

Evangelium Jan 1,1-18
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a
to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo
nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho
nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám
nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět
povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo
věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z
vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se
stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený
Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával
svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl:
‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost,
neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme dostali z
jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon
byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten
o něm podal zprávu.

Texty k rozjímání
Neboj se, Kristus, který tě
posílá utišit hlad a žízeň druhých (viz včerejší rozjímání),
ti je nablízku, provází tě a
chrání…
PÁTEK 10.1.
1 Jan 4,19 – 5,4
Lk 4,14-22a
I dnes se mohou naplňovat
tato slova proroka Izaiáše, i
dnes potřebují chudí radostnou zvěst, zajatí a zdeptaní
potřebují propustit na svobodu, slepí otevřít oči… I k tomu tě dnes Pán zve a posílá!
SOBOTA 11.1.
1 Jan 5,5-13
Lk 5,12-16
Modli se spolu s malomocným modlitbu důvěry: Pane,
chceš-li … (a doplň svoji
prosbu). A čekej na jeho odpověď, vždyť on nejvíc ví, co
opravdu potřebuješ.
NEDĚLE 12.1.
Svátek Křtu Páně
Iz 42,1-4.6-7
Sk 10,34-38
Mt 3,13-17

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
zapojili do Tříkrálové sbírky.
♣ Nemocné budeme navštěvovat v týdnu od 7. ledna.
♣ V pondělí 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Zveme na
mši svatou v 18 hodin do
kostela ve Fulneku.
♣ Ve středu 8. ledna v 17
hodin zveme na faru děti divadelního kroužku k nácviku
scénky na páteční mši svatou.
♣ V pátek bude mše svatá
s kázáním pro děti. Děti se
sejdou k nácviku písní v 17
hodin na faře. Děti, doneste
na mši svatou soutěžníky. Po
mši svaté bude losování.
♣ V sobotu 11. ledna bude
v 16 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jestřábí.
♣ V neděli 12. ledna je svátek Křtu Páně. Při mši svaté
obnovíme své křestní sliby.
Přineste sebou svíce.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 12. ledna v 16:30 na
faře.
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Úmysly mší svatých

5.1.—
Fulnek

Ne

5.1. Za † rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Po 6.1. Prosba o požehnání pro celou rodinu
Út 7.1. Za † Josefa Šenka a Boží požehnání
pro živou rodinu
St 8.1. ______________________
Čt 9.1. ______________________
Pá 10.1. ______________________
So 11.1. ______________________
Ne 12.1. Za † a živou rodinu Goldovu
Stachovice
Ne 5.1. ______________________
Út 7.1. ______________________
Ne 12.1. ______________________
Děrné
Ne

5.1. Za † Jaroslava Lecha a jeho rodiče,
za † a živou rodinu Lechovu
St 8.1. Za členy a členky živého růžence
Ne 12.1. Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 5.1. David 101
Čt 9.1. Kříž 72
Ne 12.1. Maleňák 27
Vrchy
Ne

5.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče,
sourozence a za † Stefanii Briovou
Ne 12.1. Za † rodinu Dunajovu, Vavricovu,
Vaňkovu a za živou rodinu

