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

DEN PÁNĚ

Svátek Uvedení Páně do chrámu

2. února

neprodejné

K zamyšlení
V Jeruzalémě se dnešní svátek slavil už
v 5. století, v Římě od 7. století pod názvem Setkání. Právě akcent setkání připomíná východní církev, když svátek
nazývá Setkáním Páně. Od 10. století se
objevuje v liturgických knihách na Západě název Očišťování Panny Marie.
Nynější název znovu připomíná, že je to
svátek Páně. Je to ovšem také svátek
Panny Marie.
Lukášovo evangelium
přibližuje
událost
takto:
"Simeon jim požehnal a jeho Matce Marii prohlásil:
'On je ustanoven k
pádu a k povstání
mnohých v Izraeli
a jako znamení,
kterému se bude
odporovat – i tvou vlastní duší pronikne
meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha
srdcí'". Předpověděl tak jeho spasitelné
utrpení. Ježíše nazval "světlem k osvícení pohanů".
To byl zřejmě důvod k tradici svěcení
svící. Křesťané je zapalují při společné
modlitbě nebo v nebezpečí, např. při
ohrožení přírodními živly, aby se svěřili
Bohu.
Symbolika světla, vévodící liturgii tohoto svátku, je inspirována Simeonovým
chvalozpěvem: světlo je středem hymnu.

Kristus je světlo, jež nezáří jenom historickému Izraeli, ale všemu lidstvu. Kromě
motivu světla se v Simeonově svědectví
prolínají tři myšlenky. Pro poznání Pomazaného v Ježíšovi je především nutný dar
Ducha. U Simeona se opakuje, že 'Duch
Svatý byl v něm' a 'z vnuknutí Ducha přišel
do chrámu.'
Za druhé, Simeon v Ježíšovi objevuje
'prostředníka
spásy'. Kristus
je živá a ztělesněná spasitelná Boží láska k celému
lidstvu.
Konečně se prorocký pohled
Simeonův upírá do budoucna: Ježíš bude
znamením, kterému se bude odporovat a
které vyvolá rozdělení. To znamená, že
křesťan se má za Ježíše a jeho učení postavit za jakýchkoliv podmínek. Kdo vyznává
Ježíšovo učení, odděluje se od těch, co se k
němu nehlásí; zůstává však jejich bližním.
Pro věřící je svátek výzvou k tomu, aby se
s radostí setkávali s Pánem Ježíšem ve svátostech a v bližních. Tento den je i Dnem
zasvěcených osob. Ježíšovo zasvěcení v
chrámu spojil Svatý otec Jan Pavel II. s
těmi, kteří zasvětili svůj život službě Bohu
i bližním v řeholních společenstvích.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 3.2.
2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a
Mk 5,1-20
David vnímá za Šimejovým
zlořečením Hospodina. Uvědomuje si hříšnost svoji i Abšalomovu, která rozvrací jednotu jejich rodu... Není i má
hříšnost či neochota odpustit
na překážku smíření s mými
blízkými?
ÚTERÝ 4.2.

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,4

1. čtení Mal 3,1-4
Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla,
aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do
svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl
smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází – praví
Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako
oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho
a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase
bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let.“

Mk 5,21-43
Davidova láska ke vzbouřené- Žalm 23
mu synu Abšalomovi je obraHospodin zástupů, on je král slávy!
zem bezmezné a lidským rozumem nepochopitelné Otco- Zdvihněte, brány, své klenby, – zvyšte se, prastavy lásky k nám...
ré vchody, – ať vejde král slávy! Kdo je ten král
slávy? – Silný a mocný Hospodin, – Hospodin
STŘEDA 5.2.
udatný v boji.
2 Sam 24,2.9-17
Zdvihněte, brány, své klenby, – zvyšte se, prastaMk 6,1-6
Znát počet lidu znamená spo- ré vchody, – ať vejde král slávy! Kdo je ten král
léhat se více na své vlastní slávy? – Hospodin zástupů, – on je král slávy!
síly než na Hospodina, na
jeho sílu a moc. Na co se spo- 2. čtení Žid 2,14-18
léhám já?
Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i
ČTVRTEK 6.2.
Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil mo1 Král 2,1-4.10-12
ci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a
Mk 6,7-13
vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život
Choď po Hospodinových
cestách, zachovávej jeho naří- drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece
zení – Davidův odkaz Šala- jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových
mounovi je jeho odkazem i potomků. Proto se ve všem musel připodobnit
pro mne...
svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u
Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak
PÁTEK 7.2.
usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval
Sir 47,2-13
utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které
Mk 6,14-29
Spolu s Davidem, který „v zkoušky přicházejí
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Evangelium Lk 2,22-40
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova
Zákona, přinesli Ježíše do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
`Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je
to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě
holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk,
jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a
bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm
Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno,
že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z
vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když
rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co
bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí
a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,
neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi
připravil pro všechny národy: světlo k osvícení
pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho
otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o
něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce
Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha
srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera
Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v
manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už
čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužil Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla
tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o
tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Texty k rozjímání
každém svém činu velebil
Svatého, Svrchovaného oslavnými slovy“, veleb svého Pána a vzdej mu chválu.
SOBOTA 8.2.
1 Král 3,4-13
Mk 6,30-34
I ty pros spolu s Šalamounem
o chápavé a prozíravé srdce, o
schopnost rozlišovat na svých
cestách dobro a zlo…
NEDĚLE 9.2.
5. neděle v mezidobí
Iz 58,7-10
1 Kor 2,1-5
Mt 5,13-16

Ohlášky
♣ Ve středu 5. února v 17 hodin zveme na zkoušku zájemce divadelního kroužku.
♣ Ve čtvrtek 6. února zveme
po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská řeholní povolání“. Tento týden povedou adoraci maminky.
♣ V pátek 7. února bude mše
svatá s kázáním pro děti. Děti
se sejdou k nácviku písní v 17
hodin na faře.
♣ V sobotu 8. února v 16 hodin zveme na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
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Ohlášky
navštěvovat nemocné.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 9. února v 16:30 na
faře.
♣ V sobotu 15. února v 9
hodin se uskuteční na faře ve
Fulneku duchovní obnova
pro ženy na téma „Víra zraje
krizemi - zborcené sny“. Duchovní obnovu povede P.
Vítězslav Řehulka. Přihlásit
se můžete u p. Erteltové Ludmily – 723489954.
♣ Zveme na pouť do Říma na
svatořečení blahoslaveného
Jana Pavla II. a Jana XXIII.,
která se bude konat od 25. 29.4. Cena pouti je 2500 Kč
za autobus a 55€ za dva
noclehy, v ceně je jedna večeře a dvě snídaně. Cestovní
připojištění si zajišťuje a hradí každý sám. Možnost přihlášení je u Katky Kučerkové
osobně nebo email
kejt@klokocuvek.cz, mob.
604 91 97 09.
♣ Zveme na poutní zájezd do
Medžugorje, který se uskuteční od 24.8. do 30.8. Cena:
2.500,- Kč doprava + 60,Euro za noclehy se snídaní.
Ubytování je v penziónu, který je vzdálen pouhých 5 minut od hlavního kostela.
K dispozici je kuchyň
s vybavením. Přihlásit se je
možné u Katky Kučerkové
(tel.604919709, email: katerinakucerkova@centrum.cz).
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Úmysly mší svatých

2.2. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

2.2. Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
4.2. Za † Josefa Augustyna, manželku a
sourozence
5.2. Za † Ludmilu Dulánskou, manžela
a rodiče
6.2. _____________________
7.2. Za členy živého růžence
8.2. _____________________
9.2. Za † manžela a syna Pavla
Stachovice

Ne
Út
Ne

2.2. ______________________
4.2. Za † a živé členy živého růžence
9.2. Mše svatá za farnost

Děrné
Ne
St
Ne

2.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
5.2. Za členy a členky živého růžence
9.2. Za † a živou rodinu Slaninkovu

Lukavec
Ne
Čt
Ne

2.2. Sokol 47
6.2. Za členy živého růžence
9.2. Sokol 81
Vrchy

Ne
Ne

2.2. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a sourozence
9.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran

