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

DEN PÁNĚ
5. neděle v mezidobí

9. února

neprodejné

K zamyšlení
Evangelní úryvek 5. neděle v mezidobí
je součástí takzvané Ježíšovy horské řeči
(Mt 5,1 – 7,29). Je to první z pěti Ježíšových řečí v Matoušově evangeliu. Na
jejím začátku zaznívají blahoslavenství
a hned po nich Ježíš pokračuje přirovnáním o soli a světle. Určitě stojí za povšimnutí, že Ježíš nezačíná své učení
imperativy. Neříká: „Buďte chudí a tiší,
buďte milosrdní,
mějte čisté srdce,
buďte tvůrci pokoje!“ Nepřikazuje:
„Dávejte
dobrý
příklad! Snažte se!
Buďte solí země.
Buďte
světlem
světa!“ Ježíšovo
hlásání se začíná
indikativem:
„Blahoslavení chudí, plačící, tiší... tvůrci
pokoje... Blahoslaveni jste...“
I v dnešním evangeliu Ježíš pokračuje v
oznamovacích větách: „Vy jste sůl země. Vy jste světlo světa.“ V Ježíšově
učení není na prvním místě příkaz. Na
prvním místě je dobrá zvěst, tj. evangelium o tom, že s příchodem Božího Syna
pro člověka nastává nová skutečnost.
Člověk je novým stvořením. Je Božím
synem (dcerou). A tato skutečnost je
základem, z něhož nutně vychází nový
způsob života. Imperativ proto přichází
teprve jako důsledek indikativu. Jakýko-

liv příkaz je teprve důsledkem nové skutečnosti, která již nastala. Mezi blahoslavenstvími zaznívá jen jedna rozkazovací věta:
„Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi
velkou odměnu“. I v přirovnání o soli a
světle je pouze jedna rozkazovací věta:
„Ať vaše světlo svítí lidem!“ Není přitom
na prvním místě. Na prvním místě je konstatování skutečnosti: „Vy jste sůl země.
Vy jste světlo světa.“
Příkaz svítit a solit je
však jejím nutným důsledkem. Indikativ a
imperativ jsou vzájemně velmi úzce spojeny.
Není možné oddělit
jedno od druhého. Kdo
zůstává pouze u indikativu a zapomíná na imperativ, je jako sůl, která ztratila chuť. K ničemu se už nehodí,
než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali.
Kdo se naopak soustředí pouze na imperativ a popírá základ, z něhož musí nutně
vycházet, je pokrytec, jenž dělá všechno
jen proto, aby jej lidé viděli. V životě toho,
kdo spojuje obě skutečnosti (indikativ i
imperativ), se rodí nová spravedlnost, která
je mnohem dokonalejší než spravedlnost
učitelů Zákona a farizeů. Jen takový člověk
dokáže pochopit a uvést do života i ty nejnáročnější požadavky, které Ježíš uvádí
slovy: „Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům, ale já vám říkám...“ .

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 10.2.
1 Král 8,1-7.9-13
Mk 6,53-56
Chrám jako místo přebývání
Hospodina, místo, kde je
možno zakusit je přítomnost,
jeho blízkost. Místo, kde se s
ním mohu setkat – vnímám
tak náš kostel, do kterého
„chodím na mši“?

1. čtení Iz 58,7-10

Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům;
když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc
svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá
spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš
volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on
řekne: ‘Zde jsem!’ Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem
ÚTERÝ 11.2.
1 Král 8,22-23.27-30
hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě
Mk 7,1-13
vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním
Vyjádři i ty ve své modlitbě
úžas – nad Boží velikostí, nad jasem.“
zachováváním smlouvy s námi, nad jeho ochotou se k Žalm 111
nám snížit, když „nebe a neSpravedlivý září v temnotách jako světlo.
besa nebes jej nemohou obsáhnout“.
Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným
STŘEDA 12.2.
lidem, – je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. –
1 Král 10,1-10
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, – stará
Mk 7,14-23
Setkání se Šalamounem, s se o své věci podle práva.
jeho moudrostí, vede nakonec
královnu ze Sáby k velebení Neboť navěky nezakolísá, – ve věčné paměti buHospodina. K čemu vede dru- de spravedlivý. – Nemusí se obávat zlé zprávy, –
hé lidi setkání se mnou?
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, – rozděluje, dáČTVRTEK 13.2.
vá chudým, – jeho štědrost potrvá navždy, – jeho
1 Král 11,4-13
Mk 7,24-30
moc poroste v slávě.
Nenech nikoho (a nic), aby
tvé srdce – střed tvého bytí – 2. čtení 1 Kor 2,1-5
odvedlo od oddanosti Hospodinu, od jeho hledání a násle- Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o
dování.
Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností
nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás
PÁTEK 14.2.
nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukři1 Král 11,29-32; 12,19
Mk 7,31-37
žovaného. Vystupoval jsem u vás se skleslou ná2 Den Páně

ladou, se strachem a obavami. A moje mluvení a
kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech
moudrosti, ale v projevování Ducha a moci. To
proto, aby se vaše víra zakládala na moci Boží, a
ne na moudrosti lidské.

Evangelium Mt 5,13-16
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země.
Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K
ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a
lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí
všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby
viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v
nebesích.“

Národní týden manželství v TV NOE
Od 10. do 16. února 2014 probíhá Národní týden
manželství, který se snaží posílit vztahy
v manželství a podpořit důležitost manželství.
Televize Noe společně s Centrem pro rodinu a
sociální péči o.s. chtějí podpořit zmiňované myšlenky.
♣ V úterý 11. 2. 2014 od 20:00 hodin se můžete
svými dotazy zapojit do mimořádného živého
vysílání měsíčníku Na pořadu rodina: Speciál Ptejte se!
♣ Ve středu 12. 2. 2014 večer v rámci cyklu
Noční univerzita přednášku P. Aleše Opatrného s
názvem Radosti a strasti stavu manželského.
♣ V pátek 14. 2. 2014 od 20:00 hodin v pravidelném cyklu Kulatý stůl věnovanému Roku rodiny.
Dotazy do živě vysílaných pořadů je možné posílat i předem na e-mailovou adresu: vysilani@tvnoe.cz.
Další informace na
www.tvnoe.cz,
www.prorodiny.cz, www.tydenmanzelstvi.cz a
www:farnostfulnek.cz.

Texty k rozjímání
Hříchy rozdělují lidi i národy.
Pros za odpuštění všech svých
vin, které vedly k rozdělení, a
hledej cesty nápravy.
SOBOTA 15.2.
1 Král 12,26-32; 13,33-34
Mk 8,1-10
Často nemáme odvahu zastavit své hříšné jednání a na
hřích vršíme další hříchy. Jedinou smysluplnou cestou je
však cesta obrácení, pokání a
prosby o odpuštění…
NEDĚLE 16.2.
6. neděle v mezidobí
Sir 15,16-21
1 Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 6 510 Kč, Děrné
2 471 Kč, Lukavec 1 904 Kč,
Stachovice 1 183 Kč, Vrchy
640 Kč.
♣ Dnes odpoledne v 16:30 se
uskuteční na faře setkání rodičů a dětí, které se připravují k
prvnímu svatému přijímání.
♣ V úterý 11.2. slavíme svátek Panny Marie Lurdské a
zároveň světový den nemocných. Zveme na mši svatou do
Stachovic a do Fulneku, při
které budeme udělovat svátost
pomazání nemocných.
♣ Ve středu 12.2. v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ Ve středu 12.2. v 17 hodin

Den Páně 3

Ohlášky
zveme na zkoušku zájemce
divadelního kroužku.
♣ V pátek 14.2. zveme na
mši svatou s kázáním pro
děti. Děti se sejdou k nácviku
písní v 17 hodin na faře. .
♣ V pátek 14.2. slavíme liturgickou památku svatého Valentýna. Při pobožnosti po
mši svaté ve Fulneku budeme
děkovat a prosit za lásku
v našem životě.
♣ V sobotu 15.2. v 16 hodin
zveme na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ 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

9.2. Fulnek

Ne 9.2. Za † manžela a syna Pavla
Út 11.2. Za nemocnou osobu a rodinu Mankovu
St 12.2. Za † Jana Peřinu, duše v očistci
a za živou rodinu
Čt 13.2. Za manželské páry naší farnosti
Pá 14.2. Za † rodiče a Boží požehnání pro živou
rodinu
So 15.2. Za † rodiče Josefa a Marii Bajerové
a za živou rodinu
Ne 16.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 9.2. Mše svatá za farnost
Út 11.2. Za † ZdenkaVojkůvku a živou rodinu
Ne 16.2. Za † Jaroslava Hirše
Děrné
Ne 9.2. Za † a živou rodinu Slaninkovu
St 12.2. Za † Editu a Tibora Linkeschovy
a syna a za živou rodinu
Ne 16.2. Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 9.2. Sokol 81
Čt 13.2. Pavlíčková 134
Ne 16.2. Šimečka 106
Vrchy
Ne

9.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Ne 16.2. Za † Anežku Maliňákovou a zetě
Stanislava

