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DEN PÁNĚ

Svátek Křtu Páně

12. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Svátek Křtu Páně zakončuje vánoční
dobu jako důležitá připomínka toho, kdo
je vlastně tento Ježíš, jehož narození
jsme slavili a stojí na
začátku
doby
"během roku", která
postupně
rozvíjí
vhled do Ježíšova
učení.
Ukazuje Ježíše v
prvé řadě jako člověka, který se ještě ke
všemu staví do řady
s hříšníky, což je
opravdu pohoršlivé i
pro Jana Křtitele.
Ale tento Ježíš se
nestaví s hříšníky do
řady jen tak pro nic
za nic. Jde mu totiž o
naplnění "veškeré
spravedlnosti". A
slovo "spravedlnost" má v Bibli jiný
význam, než v právu. Nejde zde o to,
"dát každému, co jeho jest", ale jde o
bezpodmínečné podřízení se Boží lásce,
o naplnění vůle Otcovy. A toto naplnění
vůle Otcovy je hlavním motivem Ježíšo-

vy solidarity s hříšníky a celé jeho činnosti.
Je to milovaný Syn, jenž se přiřazuje ke
kajícím hříšníkům. A je to Syn, jednající
nadále jen a pouze v síle Ducha.
Ten, který je
zcela Boží (svou
vůlí i Duchem) a ten, který je
blízko
ztraceným, totiž hříšníkům - Spasitel.
Blízký zřejmě
těm, kteří nejen,
že jsou na dně či
blízko dna, ale
hledajícím cestu
z tohoto dna.
Takový je Ježíš tehdy i nyní. A
taková má být
zřejmě církev,
nositelka Ježíšova poslání v této době. Ne
vnucující se, ne hrající si na společenství
ztroskotanců, ani na společnost elitní - ale
co nejvíc Boží, plná Ducha a jako taková
blízká těm, kdo hledají cestu, z bídy hříchu
z bídy svého poničeného lidství.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 13.1.
1 Sam 1,1-8
Mk 1,14-20
„Přiblížilo se Boží království.
Obraťte se a věřte evangeliu.“
Jak vážně vezmu tuto výzvu v
dnešním dni? K čemu mne
vede?

1. čtení Iz 42,1-4.6-7
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům
přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí,
doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat
právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží
na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já,
Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal
jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys
otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a
z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“

ÚTERÝ 14.1.
1 Sam 1,9-20
Mk 1,21b-28
Skloň se v modlitbě úžasu Žalm
před tím, který je Svatý Boží.
Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
Vnímej jeho blízkost a touhu
přinášet do tvého života nadě- Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hosji a uzdravení.
podinu slávu a moc. – Vzdejte Hospodinu slávu
hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se
STŘEDA 15.1.
klaňte Hospodinu!
1 Sam 3,1-10.19-20
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad
spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak je mocMk 1,29-39
Setkej se i ty na opuštěném ný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
místě se svým Pánem, slož Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrápřed něj všechny své tíživé mu však všichni volají: Sláva! – Hospodin trůnil
starosti, načerpej sílu pro ces- nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit
věčně.
tu dnešním dnem.

2. čtení Sk 10,34-38
ČTVRTEK 16.1.
1 Sam 4,1-11
Mk 1,40-45
I dnešek je dnem, kdy můžeš
2 Den Páně

Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě
že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je
správné.Izraelitům poslal své slovo, když dal hlá-

sat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše
Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se
po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji
a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“

Evangelium Mt 3,13-17

Texty k rozjímání
rozhlašovat veliké věci, které
Bůh ve tvém životě učinil, a
poukazovat na Krista – svého
Spasitele.
PÁTEK 17.1.
1 Sam 8,4-7.10-22a
Mk 2,1-12
Prožij dnes znovu velikost
odpuštění, které můžeš zakoušet ve svém životě; krásu svátosti smíření, kdy sám Otec ti
běží naproti, aby tě přijal zpět
do svého domu.

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se
dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já
bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke
mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť
je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak
mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil
hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje
na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj miloSOBOTA 18.1.
vaný Syn, v něm mám zalíbení.“
1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a
Ohlášky
Mk 2,13-17
♣ Dnes odpoledne v 16:30 se uskuteční na faře Jsem hříšník a potřebuji Ježísetkání rodičů a dětí, které se připravují k první- še, to je jisté. A možná někdy
mu svatému přijímání.
hřeším
i
svou
(samo)
♣ Od soboty 18. ledna začínáme týden modliteb
spravedlností, povyšováním
za jednotu křesťanů. Zveme k modlitbě za jednose nad ty, kteří jsou v mých
tu věřících v Ježíše Krista.
♣ V sobotu 18. ledna v 16 hodin zveme na mši očích většími hříšníky…
svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Animátoři bíloveckého děkanátu srdečně zvou NEDĚLE 19.1.
na 16. netradiční ples na téma „MAFIE“, který se
2. neděle v mezidobí
uskuteční 7.2.2014 od 20 hodin v kulturním domě v Bílovci. Další informace naleznete na pla- Iz 49,3.5-6
kátku na nástěnce. Pokud byste mohli přispět 1 Kor 1,1-3
dárkem do tomboly, obracejte se na Barču Matú- Jan 1,29-34
šů.

Den Páně 3

Triduum

Úmysly mší svatých

12.1. -

Zveme na triduum k svátku
Fulnek
sv. Vincence Pallottiho, které povede P. Wojciech Zub- Ne 12.1. Za † a živou rodinu Goldovu
kowicz SAC, šéfredaktor ča- Út 14.1. ______________________
sopisu Apoštol Božího milo- St 15.1. Za živou rodinu Golichovu, prosbu
srdenství.
o vedení, ochranu a požehnání
Program:
do dalších dnů
Pátek 18.1. - 18:00 - mše sva- Čt 16.1. ______________________
tá, film „Já jsem“, adorace
Pá 17.1. Za † rodiče a Boží požehnání pro živou
Sobota 19.1. - 14:00 - mše
rodinu
svatá, film „Já jsem“, adorace
So
18.1.
14:00
_____________________
Neděle - při mši svaté budeme ve všech kostelích naší Ne 19.1. Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
farnosti prožívat slavnost sv.
Vincence Pallottiho.
Stachovice
V rámci tridua bude promítán
film „Já jsem“. V dnešní do- Ne 12.1. _____________________
bě slábne víra v přítomnost Út 14.1. Za † Františka Porubu, manželku,
Ježíše Krista v Nejsvětější
dceru a zetě
Svátosti. Stále méně lidí se
účastní mše svaté, klesá počet Ne 19.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
přistupujících k Svatému přijímání, a ti, kteří přijímají, to
Děrné
dělají často automaticky a
Ne 12.1. Mše svatá za farnost
bez víry, že přijímají živého
Krista. Film „Já jsem“ by St 15.1. Za † a živou rodinu Goldovu
a Wolfovu
chtěl změnit tuto situaci a
připomenout tento každoden- Ne 19.1. Za † Josefa Kysilka, za živou rodinu
ní eucharistický zázrak. Je to
a duše v očistci
film o eucharistických zázraLukavec
cích, především ale ukazuje
křesťany z různých koutů Ne 12.1. Maleňák 27
světa a jejich živou víru v Čt 16.1. Mikš
přítomnost Ježíše Krista v Ne 19.1. Mše svatá za farnost
Nejsvětější Svátosti.
Po promítání bude možno
Vrchy
získat film na DVD za dobrovolný příspěvek, který bude Ne 12.1. Za † rodinu Dunajovu, Vavricovu,
Vaňkovu a za živou rodinu
věnován na organizaci 2. národního kongresu o Božím Ne 19.1. Za † Kristýnu a Boženu Pavlíkovy,
milosrdenství v květnu 2014.
rodiče a sourozence
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