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

DEN PÁNĚ

2. neděle v mezidobí

19. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Jan viděl Ježíše, jak jde k němu… Viděl
jsem jak Duch sestoupil… uvidíš sestupovat Ducha… A já jsem to viděl a dosvědčuji. - Nejen v úryvku o svědectví
Jana Křtitele evangelista Jan tak velmi
trvá na „vidění Pána“. Už ve svém prologu říká: „Viděli jsme jeho slávu, jakou
má od Otce jednorozený Syn, plný
milosti a pravdy.“
Později
prvním
učedníkům Ježíš
na otázku „Kde
bydlíš?“ odpovídá:
„Pojďte a uvidíte!“. Evangelista
ještě v tomto verši
potvrzuje: Šli tedy,
viděli…“ Dále hovoří Filip Natanaelovi:
„Pojď a podívej se!“ . A sám Ježíš dodává: „Uvidíš ještě větší věci… Uvidíte
nebe otevřené a Boží anděly vystupovat
a sestupovat na Syna člověka.“ A mohli
bychom pokračovat...se Samaritánkou,
která říká Ježíšovi: „Pane, vidím, že jsi
prorok!“, a v zápětí se rozběhne do vesnice se zprávou: „Pojďte se podívat na
člověka, který mi řekl všechno, co jsem
udělala. Snad je to Mesiáš?“, s obyvateli
Galileje, kteří Ježíše „přijali, protože
viděli všechno, co vykonal v Jeruzalémě
o svátcích“, s natvrdlými posluchači,

kteří namítali: „Jaké tedy ty děláš znamení,
abychom viděli a uvěřili ti? a s dalšími,
kterým Ježíš vyčítal: „Jestliže neuvidíte
znamení a zázraky, nikdy neuvěříte.“, se
zástupy, které šly za ním, protože „viděli
znamení, která konal na nemocných“, s
Řeky, kteří přišli za Filipem: „Pane, rádi
bychom viděli Ježíše.“, a tak bychom
mohli pokračovat
ještě v jiných situacích. Dokonce celou
jednu kapitolu věnuje
Jan uzdravení slepého
od narození.
I vyprávění o Ježíšově umučení končí
evangelista Jan se
slovy: „Ten, který to viděl, vydává o tom
svědectví a jeho svědectví je pravdivé.“
Důležité slovo vidět se opět vrací při zprávách o Ježíšově zmrtvýchvstání, když se o
„učedníkovi“ dozvídáme, že „viděl a uvěřil“, nebo když Maria Magdaléna i učedníci
s radostí ohlašují: „Viděli jsme Pana!“ Proč
je vidět Pána pro evangelistu Jana tak důležité? Odpověď nalézáme ve slovech Jan
Křtitele: „Já jsem viděl a dosvědčuji“ a pak
v závěru evangelia, kde Jan dodává: „Toto
je napsané…a abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život
v jeho jménu.“

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20.1.
1 Sam 15,16-23
Mk 2,18-22
Nejde o zakazování či znevažování půstu, ale o zdůraznění
Ježíšovi přítomnosti, jeho
blízkosti, která je důvodem k
radosti, k oslavě a také – samozřejmě – k následování.
ÚTERÝ 21.1.
1 Sam 16,1-13
Mk 2,23-28
Církevní předpisy a přikázání
mne nechtějí zotročovat, ale
otvírat mi prostor svobody (a
ten je prvotní), v kterém mohu věrně následovat svého
Pána.

1. čtení Iz 49,3.5-6
Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v
matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba,
abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u
Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl
mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys
obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl
nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se
má spása rozšířila až do končin země.“

Žalm 39
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně
sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu.
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežádáš, –
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.
Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním
tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v mém nitru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, ty to víš,
Hospodine!

STŘEDA 22.1.
1 Sam 17,32-33.37.40-51
Mk 3,1-6
Kým je (pro mne) Bůh? Tím,
který především uzdravuje a
dává život? Nebo tím, kdo
především dbá na dodržování
předpisů a kontroluje mne?
2. čtení 1 Kor 1,1-3

Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše
ČTVRTEK 23.1.
Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v
1 Sam 18,6-9; 19,1-7
Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a
Mk 3,7-12
povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří
Ježíš není jen zázračným léči2 Den Páně

kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) Texty k rozjímání
svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha, telem (proto zákaz prozrazonašeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
vání, kým je). Chce být poznáván svými učedníky na
Evangelium Jan 1,29-34
cestě následování, chce být
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a poznán jako ten, který proměřekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy svě- ňuje celý jejich život...
ta! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde
ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve
PÁTEK 24.1.
než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem
1 Sam 24,3-21
přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému
Mk 3,13-19
národu.“
I já jsem povolán, abych byl s
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch
Ježíšem. A i mně dává Ježíš
sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm.
Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal bratry a sestry, s kterými si
křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat mohu být navzájem oporou a
Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Du- povzbuzením na cestě k následování.
chem svatým.’
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“
SOBOTA 25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla
Živý růženec Fulnek
Sk 22,3-16 nebo Sk 9,1-22
Hospodaření:
Mk 16,15-18
„Kdo uvěří ... bude spasen.“
Zůstatek z roku 2012
36 691 Kč
Co pro mne znamená víra, jak
Příjem
43 000 Kč
se projevuje v mém obyčejVýdaje
47 588 Kč
ném životě, co pro mne znaZůstatek k 31.12.2013
32 103 Kč
mená spása?
Výdaje:
Opravy lavic
20 000 Kč
Neděle 26.1.
60 Kancionálů s obaly
12 086 Kč
3. neděle v mezidobí
Stolek na Kancionály
1 800 Kč
Iz 8,23b – 9,3
Výzdoba kostela +
1 Kor 1,10-13.17
mše svaté
13 702 Kč
Mt 4,12-23
Součet
47 588 Kč
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Ohlášky
♣ V úterý 21. ledna žáci 1.
třídy nebudou mít náboženství .
♣ Ve středu 22. ledna v 17
hodin zveme na zkoušku zájemce divadelního kroužku.
♣ V pátek 24. ledna 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 25. ledna budou
mít setkání ministranti. Začneme v 8:30.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 26.1. v 16:30 na faře.
♣ V úterý 28. ledna bude
v 19 hodin na faře setkání
farní rady.
♣ Animátoři bíloveckého
děkanátu srdečně zvou na 16.
netradiční ples na téma
„MAFIE“, který se uskuteční
7.2.2014 od 20 hodin
v kulturním domě v Bílovci.
Další informace naleznete na
plakátku na nástěnce.
♣ V sobotu 15. února se
uskuteční na faře ve Fulneku
duchovní obnova pro ženy.
Duchovní obnovu povede P.
Vítězslav Řehulka. Přihlásit
se můžete u p. Erteltové Ludmily – 723489954.
♣ Prosíme o vrácení šatů,
které byly zapůjčeny k 1. svatému přijímání, paní Marii
Feilhauerové.
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Úmysly mší svatých

19.1. Fulnek

Ne
Út
St
Čt

19.1.
21.1.
22.1.
23.1.

Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
____________________
____________________
Za † rodiče Surovcovy, syna a živou
rodinu
Pá 24.1. Za † Vladislava Vaněčka, 2 manželky,
zetě a živou rodinu
So 25.1. ___________________
Ne 26.1. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 19.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
Út 21.1. Za † lékaře Janovského a profesorku
Jakerlovou
Ne 26.1. Za † Emilii Holaňovou, manžela
a rodinu Chrásteckovu
Děrné
Ne 19.1. Za † Josefa Kysilka, za živou rodinu
a duše v očistci
St 22.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy
a za živou rodinu
Ne 26.1. Za † rodinu Noháčkovu
Lukavec
Ne 19.1. Mše svatá za farnost
Čt 23.1. David 50
Ne 26.1. Maleňák 27
Vrchy
Ne 19.1. Za † Kristýnu a Boženu Pavlíkovy,
rodiče a sourozence
Ne 26.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence

