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DEN PÁNĚ
6. neděle v mezidobí

16. února

K zamyšlení
V dalším pokračování takzvaného horského kázání, kterému nasloucháme už
třetí neděli, Ježíš cituje některá ustanovení Zákona a přesněji specifikuje jejich
obsah, a to tak, že výrazně rozšiřuje
množinu případů, na které se dané přikázání vztahuje. Přikázání „Nezabiješ!“
tak přestupuje každý, kdo se na svého
bratra hněvá, a proti přikázání „Nezcizoložíš!“ se
proviňuje každý, kdo se
dívá (na muže nebo ženu)
se žádostivostí. Je evidentní, že Ježíšovy požadavky
jsou velmi radikální
a náročné, protože nevedou jen k vnějšímu zachovávání předpisů, nýbrž
k soustavnému očišťování
těch nejtajnějších myšlenek a hnutí srdce. Pozoruhodné je však ještě něco
jiné. Ačkoli jsou Ježíšova
slova adresována velké
skupině posluchačů, které už několikrát
oslovil: „vám říkám“, po upřesnění konkrétního přikázání se oslovení náhle mění na druhou osobu jednotného čísla:
„Jdi se smířit se svým bratrem! Vyloupni (své) oko a usekni (svou) ruku, svádíli tě!“ Že by to náhlé střídání oslovení
bylo pouhým rétorickým nástrojem
k udržení pozornosti posluchačů?
Když slyšíme slova: „každý, kdo se hněvá“ a „každý, kdo se dívá se žádostivostí“, mohlo by se nám zdát, že jde o nějaké teoretické množiny případů, které se

neprodejné

nás netýkají. Každý, kdo se hněvá, a každý,
kdo hledí se žádostivostí, to jsou přece ti
druzí. Jsou to všechno cizí lidé, s nimiž my
nemáme nic společného. Je to asi soused,
kolega, spolužák..., tamten pán na druhé
straně ulice..., zkrátka každý jiný člověk,
jen ne já.
Když ale Ježíš najednou řekne: „Přinášíš-li
svůj dar k oltáři,... jdi se
napřed smířit se svým
bratrem..., svádí-li tě
pravé oko a svádí-li tě
tvoje pravá ruka, odhoď
je od sebe,“ najednou je
jasné, že ten „každý“,
koho má Ježíš na mysli,
není neznámý či vymyšlený teoretický případ,
ale každý z nás, kdo právě posloucháme. Tak
jsme citlivě a zároveň
nekompromisně vedeni
ke konstatování: Ten
„každý“, o němž je zde
řeč, to jsem právě já! Právě tohle nepříjemné zjištění, které by z lidského hlediska
mělo být pouze zdrojem znechucení a roztrpčení z vlastní hříšnosti, se však stává
cestou k pravé svobodě a radosti. Právě
tehdy, když pokorně vyznávám, že já jsem
ten „každý“, kdo se ještě pořád často hněvá
na své bratry a hledí se žádostivostí na to,
co mu nepatří, a s lítostí se obracím k Bohu
s prosbou: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“, docházím k obrácení, k němuž
Ježíš soustavně vede své posluchače. A on
přece přišel povolat právě hříšníky!

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 17.2.
Jak 1,1-11
Mk 8,11-13
Vytrvej ve zkouškách víry –
to je cesta, které vede k Pánu,
k dokonalosti…
ÚTERÝ 18.2
Jak 1,12-18
Mk 8,14-21
Každý člověk podléhá žádostivosti, pokušení. Bůh
(jenž je neměnný ve svém
rozhodnutí nás milovat) nás
vysvobozuje slovem pravdy,
které může i bolet, ale vede k
uzdravení…
STŘEDA 19.2.
Jak 1,19-27
Mk 8,22-26
Naslouchat Bohu a být vnímavý k jeho slovu, které do
mne bylo vloženo – vezmi si
tuto výzvu do dnešního dne a
uváděj ji ve skutek.
ČTVRTEK 20.2.
Jak 2,1-9
Mk 8,27-3
Jak je tomu u mne? Nestraním někomu pro jeho bohatství, pro výhody, které u něj
mohu získat?
PÁTEK 21.2
Jak 2,14-24.26
Mk 8,34 – 9,1
Jsme ospravedlnění před Bohem pouze svojí vírou, ta se
však musí projevovat skutky,
láskou a službou bližním. Bez
skutků je víra nevěrohodná,
2 Den Páně

1. čtení Sir 15,16-21
Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci
zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je
život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude
chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí
a všechno vidí. Jeho oči hledí na ty, kdo se ho
bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení,
aby hřešil.

Žalm 118
Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, – kteří
kráčejí v zákoně Hospodinově. – Blaze těm, kdo
dbají na jeho přikázání, – hledají ho celým srdcem.
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, – aby se jich
dbalo svědomitě. – Kéž jsou pevné mé cesty, –
abych zachovával tvé příkazy.
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ –
a zachovával tvé slovo. – Otevři mé oči, – ať pozorují divy tvého zákona.
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, – a
budu ji věrně zachovávat. – Pouč mě, ať zachovám tvůj zákon – a chráním ho celým svým srdcem.

2. čtení 1 Kor 2,6-10
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudrost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je
už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha,
plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro
nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo
vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože
kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neukřižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeme to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač
člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh
připravil těm, kdo ho milují’.

Evangelium Mt 5,17-37
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem
přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem
je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z
těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak
učil lidi, bude v nebeském království nejmenší.
Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v
nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než
spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo
řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se
na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy
svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr
má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se
rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na
cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a
soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.
Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud
nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že
bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám:
Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s
ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko,
vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe
lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než
aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od
sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo
do pekla. Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl
se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já
vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou –

Texty k rozjímání
chřadne a umírá.
SOBOTA 22.2.
svátek Stolce sv. Petra
1 Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Modli se za svého faráře, biskupa..., aby byli vzorem ve
víře, aby pásli své stádo ne
jako najatí za mzdu, aby nám
pomáhali objevovat a žít radost evangelia.
NEDĚLE 23.2.
7. neděle v mezidobí
Lv 19,1-2.17-18
1 Kor 3,16-23
Mt 5,38-48

Evangelium
mimo případ smilstva – uvádí
ji do cizoložství, a kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se
cizoložství. Slyšeli jste, že
bylo
řečeno
předkům:
‘Nebudeš přísahat křivě, ale
splníš Pánu svou přísahu.’
Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho
nohou, ani při Jeruzalému,
protože je to město velikého
krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas
nemůžeš udělat světlým nebo
tmavým. Ale vaše řeč ať je:
ano, ano – ne, ne. Co je nad
to, je ze Zlého.“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V pátek 21. února zveme
na mši svatou s kázáním pro
děti. Děti se sejdou k nácviku
písní v 17 hodin na faře.
♣ Církev si v sobotu 22. února připomíná svátek Stolce
svatého Petra, prvního mezi
apoštoly a prvního římského
biskupa, tedy také prvního
papeže. U příležitosti tohoto
svátku zveme na mši svatou
v sobotu v 8 hodin do kostela
ve Fulneku.
♣ Na neděli 23. února je vyhlášená sbírka – Haléř sv.
Petra. Za vaši štědrost vám
děkuje Svatý otec.
♣ 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.
♣ 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.
♣ Podrobné informace
k zájezdům jsou na www.
farnostfulnek.cz a na plakátku vzadu v kostele.
♣ Přihlásit se je možné u Katk y
K u č e r k o v é
(tel.604919709, email: katerinakucerkova@centrum.cz).
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Úmysly mší svatých

16.2. Fulnek

Ne 16.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
a za živou rodinu
Út 18.2. Na poděkování za dar života
a požehnání pro celou rodinu
St 19.2. Za † Františka Ehlera, rodiče a sestru
Čt 20.2. Na dobrý úmysl
Pá 21.2. Za † a živou rodinu Zobaníkovu
So 22.2. Za † Jaroslava Svobodu a rodiče
Ne 23.2. Za † manžele Kozákovy, rodiče
a sourozence
Stachovice
Ne 16.2. Za † Jaroslava Hirše
Út 18.2. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
rodinu
Ne 23.2. ______________________
Děrné
Ne 16.2. Mše svatá za farnost
St 19.2. Za † a živou rodinu Chrástkovu
Ne 23.2. Za † rodiče Hortlovy a Storzerovy,
za † vnuka
Lukavec
Ne 16.2. Šimečka 106
Čt 20.2. David 50
Ne 23.2. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 16.2. Za † Anežku Maliňákovou a zetě
Stanislava
Ne 23.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za živou rodinu

