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DEN PÁNĚ

3. neděle v mezidobí

26. ledna

neprodejné

K zamyšlení
A na jeho slovo … opustili všechno. Jak
velkou sílu mělo Kristovo slovo, že dokázalo změnit tak náhle a radikálně život
těch rybářů. A to se nestalo na základě
nějakého zázraku, ale na pouhé slovo.
Přesněji řečeno: nebylo to pouhé slovo,
ale slovo obdařené mocí, vyslovené s
autoritou. Pronikající až do morku kostí
a rozdělující pouta
rodinná. To slovo
"spadlo" znenadání,
uprostřed běžných
povinností. A nebylo to obyčejné slovo: v něm se totiž
zpřítomnilo a přiblížilo Boží království,
a to tak neodolatelnou silou, že ti rybáři nezaváhali a obrátili se: obrátili se
od života pro sebe k životu pro Krista a
jeho království. Opustili jistotu povolání, obživy, rodinného zázemí, aby šli s
neznámým potulným kazatelem, do neznámých míst. Opustili všechny jistoty,
protože našli tak pevnou jistotu v Kristově slově.
Šli za Kristem: od nynějška jejich život
bude neustálým následováním Mistra.
Oni mají kráčet za Ježíšem, ne před ním
nebo bez něj. Za Kristem: ne za svými
touhami a rozmary. Někdy budou v pokušení jít spíš před ním, tj. "urychlit jeho
úradky", vnucovat mu svá přání. A tito

první učedníci jsou stále ve velkém pokušení kráčet před Kristem tím spíš, že nemají být pouze pasivními pozorovateli, ale
aktivními spolupracovníky, rybáři jako
jejich Mistr.
Pravý učedník kráčí za Kristem: to předpokládá bedlivě pozorovat, kudy kráčí Mistr.
Neztratit ho z očí, neustále mu naslouchat.
Apoštolové mají
kráčet za Kristem a zároveň s
ním,
protože
mají účast na
jeho údělu a poslání: i oni mají
být rybáři, mají
hlásat evangelium a uzdravovat.
S Kristem, ale
vždy za ním. Svěřená moc a autorita svádějí jednat bez něj: a i takový styl "služby" je
možný, vždyť evangelium říká, že mnozí
budou prorokovat v Ježíšově jménu, budou
vymítat zlé duchy a konat mnoho mocných
činů, a presto jim Kristus řekne: "Nikdy
jsem vás neznal". Jinými slovy: nebyli jste
se mnou. Konali jste sice moje dílo, navenek jste byli se mnou, ale ve skutečnosti
jste žili beze mě.
Kráčet za Kristem není vůbec tak lehké a
samozřejmé, navzdory dojmu z dnešního
evangelia. Vlastně: lehké, či spíše možné
to je, pokud člověk slyší Kristovo slovo a
poslouchá jej.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 27.1.
2 Sam 5,1-7.10
Mk 3,22-30
„Hospodin, Bůh zástupů, byl
s ním.“ – počítej i ty s Hospodinovou přítomností ve svém
životě, ve svém poslání, ve
své službě...

1. čtení Iz 8,23b – 9,3
V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon a
zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu pohanů.
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se před tebou,
jako se jásá o žních, jako plesají ti, kdo se dělí o
kořist. Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji
a bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.

ÚTERÝ 28.1.
2 Sam 6,12b-15.17-19
Mk 3,31-35
Jásot při přenášení archy Žalm 26
úmluvy je pozváním i pro
Hospodin je mé světlo a má spása.
tebe, pozváním k radosti a
jásání nad Boží blízkostí, nad Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych
jeho přítomností ve tvém žise bál? – Hospodin je záštita mého života, – před
votě.
kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: –
STŘEDA 29.1.
abych směl přebývat v Hospodinově domě – po
2 Sam 7,4-17
Mk 4,1-20
všechny dny svého života, – abych požíval HosChval Pána za Davidova po- podinovy něhy – a patřil na jeho chrám.
tomka, za jeho Syna, jehož Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi
královský trůn trvá na věky a živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď silný, – ať
jehož království On upevňuje se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
– navzdory všem našim
hříchům a slabostem, navzdo- 2. čtení 1 Kor 1,10-13.17
ry zdánlivým vítězstvím zla
Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána
ve světě.
Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať nejsou
ČTVRTEK 30.1.
mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a stejně
2 Sam 7,18-19.24-29
smýšlejte. Lidé z Chloina domu mi totiž o vás
Mk 4,21-25
oznámili, moji bratři, že se mezi sebou hádáte.
Předstup i ty dnes před svého Mluvím o tom, že každý z vás říká něco jiného:
Pána s pokornou modlitbou
„Já držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já
Davida: „Kdo jsem já, Pane,
Hospodine, a co je můj dům s Petrem!“, „já s Kristem!“ Je Kristus rozdělen?
Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli
…“
ve jménu Pavlově pokřtěni? Neposlal mě totiž
Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne
PÁTEK 31.1.
nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Mk 4,26-34
zbaven působivosti.
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Evangelium Mt 4,12-23
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Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn,
odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnau při moři v území Zabulonově a
Neftalimově, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy
proroka Izaiáše: ‘Země Zabulonova a země
Neftalimova, u moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v temnotě, uviděl veliké
světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a
ve stínu smrti.’ Od té doby začal Ježíš hlásat:
„Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.“ Když se ubíral podél Galilejského moře,
uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho
bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž
rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z
vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva
bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana,
jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují
sítě. A povolal je. Oni hned nechali loď i otce a
následovali ho. Ježíš pak chodil po celé Galileji,
učil v jejich synagogách, hlásal evangelium o
Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

Hospodaření farnosti v roce 2013
Příjmy:
Sbírky
Dary celkem
Dotace
Nájemné
Ostatní př.
Příjmy celkem
Výdaje:
Daně
Opravy památek
Opravy nepamátek
Odeslané sbírky a dary
Ostatní výdaje
Výdaje celkem

612 158 Kč
423 464 Kč
1 286 430 Kč
46 751 Kč
1 799 Kč
2 370 602 Kč
7 101 Kč
1 723 862 Kč
82 160 Kč
256 386 Kč
338 177 Kč
2 407 686 Kč

David, Hospodinův miláček,
mocný a obdarovaný, hřeší
tak hrozným a velikým
hříchem. I v tobě, Božím dítěti, je uhnízděna náklonnost ke
hříchu. Pokorně ji vyznej a
pros o vítězství Boží moci ve
svém životě.
SOBOTA 1.2.
2 Sam 12,1-7a.10-17
Mk 4,35-41
Kolikrát zažívám rozhořčení
nad hříchy jiných? Nepotřebuji také nějakého „Nátana“,
abych si uvědomil, že jsem to
také já, kdo je vinen hříchem,
kdo ničí vztahy, nejedná spravedlivě, kdo potřebuje Boží
odpuštění a vysvobození?
NEDĚLE 2.2.Svátek
Uvedení Páně do chrámu
Mal 3,1-4
Žid 2,14-18
Lk 2,22-40

Hospodaření
VS Lukavec
BOO
Ostatní dary
Dary celkem

132 500 Kč
75 000 Kč
215 964 Kč
423 464 Kč

Opravy památek
Fulnek kostel
428 573 Kč
Fara střecha
778 573 Kč
Fulnek relikviář 223 000 Kč
Kostel Děrné
32 800 Kč
Kostel Lukavec 244 450 Kč
Práce na faře
16 466 Kč
Opravy celkem 1 723 862 Kč
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Ohlášky
♣ Dnes odpoledne v 16:30 se
uskuteční na faře setkání rodičů a dětí, které se připravují
k prvnímu svatému přijímání.
♣ V úterý 28.1. bude v 19:00
na faře setkání farní rady.
♣ Ve středu 29.1. v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ Ve středu 29.1 v 17 hodin
zveme na zkoušku zájemce
divadelního kroužku.
♣ V pátek 31.1 bude mše
svatá s kázáním pro děti. Děti
se sejdou k nácviku písní
v 17 hodin na faře. .
♣ V sobotu 1.2 budou mít
setkání ministranti. Začneme
v 8:30.
♣ V sobotu 1.2. 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.
♣ V neděli 2.2. je svátek
Uvedení Páně do chrámu a
Světový den zasvěceného
života. Při mši svaté ve všech
kostelích budeme světit svíce.
♣ Příští neděli bude sbírka na
plánované opravy kostelů.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 9.2. v 16:30 na faře.
♣ Otec biskup vyzývá
k modlitbě za vlast. K této
modlitbě zveme každého 28.
dne v měsíci. Na přímluvu
sv. Václava zveme k této
modlitbě nejbližší úterý.
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Úmysly mší svatých

26.1. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

26.1.
28.1.
29.1.
30.1.
31.1.
1.2.
2.2.

Mše svatá za farnost
____________________
Za † Marii Danišovou
____________________
____________________
Za † Pavla a otce Kunzovy
Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
Stachovice

Ne 26.1. Za † Emilii Holaňovou, manžela
a rodinu Chrásteckovu
Út 28.1. Za † a živou rodinu Pellešovu
Ne 2.2. _____________________
Děrné
Ne 26.1. Za † rodinu Noháčkovu
St 29.1. Za † Annu Kolovratovou
a její sourozence
Ne 2.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
Lukavec
Ne 26.1. Maleňák 27
Čt 30.1. Sokol 81
Ne 2.2. Sokol 47
Vrchy
Ne 26.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence
Ne 2.2. _____________________

