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

DEN PÁNĚ
8. neděle v mezidobí

2. března

neprodejné

Příprava na svatořečení dvou papežů - Jan Pavel II. a Jan XXIII.
Jan XXIII., vlastním jménem Angelo val důstojně, nebudu nikoho kritizovat a už
Giuseppe Roncalli (25.11.1881, Itálie – vůbec se nebudu snažit někoho korigovat
3.6.1963, Vatikán), byl 261. papežem nebo napravovat … jen sám sebe
katolické církve (1958–1963). Mezi nej- Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že
důležitější činy jeho pontifikátu náleží jsem stvořen pro štěstí…..Nejenom na
svolání druhého vatikánského koncilu a onom, ale také na tomto světě.
vydání encykliky Pacem in terris, které Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby
mu ve spojení s diplose okolnosti přizpůsobily mým
matickými aktivitami
přáním.
přineslo přezdívku paJen pro dnešek věnuji deset
pež míru. Jan XXIII. se
minut svého času dobré četbě.
ukázal být radikálně
Dobrá četba je pro život duše
jiný než jeho předchůdstejně nutná, jako je výživa
ci. Byl známý svým
nutná pro život těla.
smyslem pro humor,
Jen pro dnešek vykonám dobnekonvenčností a zanerý skutek a nebudu o tom nikodbáváním protokolu a
mu vyprávět.
bezpečnostních opatření. Proslavené jsou jeho návštěvy věznic Jen pro dnešek vykonám něco, do čeho se
a tajné výlety mimo Vatikán. Jan XXIII. mi vůbec nechce. A kdybych se snad cítil
omezil konfrontační antikomunistický uražen, dám si pozor, aby to nikdo nezpokurs svých předchůdců a navázal na je- zoroval.
jich úsilí v boji za mír ve světě a v oblas- Jen pro dnešek si připravím přesný proti ekumenismu. Omezil mnoho ceremo- gram. Možná jej přesně nedodržím, ale
niálních zvyklostí. Svolal druhý vatikán- určím si jej. A budu se chránit před dvěma
ský koncil, který měl přiblížit katolickou zly: před chvatem a nerozhodností.
církev modernímu světu, a jeho první Jen pro dnešek budu pevně věřit, že dobpolovině předsedal. V jeho průběhu ze- rotivá Boží prozřetelnost se o mne postará,
mřel na rakovinu žaludku.
jako by mimo mne nebylo nikoho na světě.
Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.
ŽÍT POKOJNĚ
Jen pro dnešek nebudu mít strach. ObDeset rad od papeže Jana XXIII.
zvláště nebudu mít strach se radovat ze
Jen pro dnešek se budu snažit žít den, všeho, co je krásné a věřit v dobrotu. Je mi
aniž bych chtěl vyřešit problém svého dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat
dobro:kdybych si měl myslet, že to mám
života najednou.
Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji konat po celý život,vzalo by mi to patrně
dbát na své vystupování, abych se cho- odvahu.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 3.3.
1 Petr 1,3-9
Mk 10,17-27
Přidej se k Petrovu chvalozpěvu, veleb spolu s ním
Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista! Veleb jej za naději, za to, co je pro nás připraveno v nebi, za to, že nás vede ke spáse, že budeme „jásat
v nevýslovné a zářivé radosti“.

1. čtení Iz 49,14-15
Sión řekl: „Hospodin mě opustil, Pán na mě zapomněl.“ Copak může zapomenout žena na své
nemluvně, není jí líto syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já přece na tebe nezapomenu!

Žalm 61
V Bohu jen odpočívej duše má.

Jen v Bohu odpočívá má duše, – od něho je má
spása. – Jen on je má skála a spása, – má tvrz, nic
mnou nepohne.
Jen v Bohu odpočívej, má duše, – od něho pochází to, v co doufám. – Jen on je má skála a spása,
ÚTERÝ 4.3.
– má tvrz, nepohnu se!
1 Petr 1,10-16
U Boha je má spása a sláva, – má pevná skála:
Mk 10,28-31
mé útočiště je v Bohu. – Lidé, doufejte v něho v
Petrova výzva: Buďte svatí v každé době, – před ním vylejte své srdce.
celém svém chování a svoji
naději upínejte k Božímu daru
2. čtení 1 Kor 4,1-5
spásy; má být uskutečňována
a naplňována i v dnešním dni. Bratři! Ať se každý na nás dívá jako na Kristovy
služebníky a správce Božích tajemství. A když
tedy někdo něco spravuje, požaduje se ovšem od
STŘEDA 5.3.
něho, aby na něj bylo spolehnutí. Mně na tom
Popeleční středa
pramálo záleží, abych byl posuzován od vás nebo
Jl 2,12-18
od nějakého jiného lidského soudu. Ale ani já
2 Kor 5,20–6,2
sám sebe neposuzuji. Moje svědomí mně sice nic
Mt 6,1-6.16-18
„Smiřte se s Bohem“ – po- nevyčítá, ale tím ještě nejsem ospravedlněn. Úsuzvání pro celou postní dobu, dek o mně patří Pánu. Proto nic nesuďte předčaskterá se přede mnou otevírá. ně, než přijde Pán. On také vynese na světlo věci,
Skrze Ježíšovu smrt jsem před které jsou dosud ukryty v temnotách, a učiní, že
Bohem ospravedlněn, tak bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly. A teprve tehproč bych měl váhat s návra- dy může každý dostat od Boha chválu.
tem do Otcovy náruče, proč
bych měla setrvávat ve svých Evangelium Mt 6,24-34
hříších?
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nikdo nemůže
sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zaČTVRTEK 6.3.
nedbávat, a druhého milovat, nebo se bude první-
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ho držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit
Bohu i mamonu.
Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo
víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani
nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni?
Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit
život o jedinou chvilku?
A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: Nelopotí se, nepředou
– a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře
nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy
Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra
se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní!
Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme
jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš
nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete.
Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.
Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek
bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost
svého trápení.“

Texty k rozjímání
Dt 30,15-20
Lk 9,22-25
„Vyvol si život“ – Mojžíšova
výzva je výzvou k opětovnému potvrzení rozhodnutí.
Rozhodnutí komu bude patřit
mé srdce, koho budu následovat, milovat a poslouchat, ke
komu budou lnout.
PÁTEK 7.3.
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Kde ve svém životě, ve svých
vztazích mám „rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit
uzly jha, utiskované propustit
na svobodu, zlomit každé jařmo“?

SOBOTA 8.3.
Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32
Lékem na moji hříšnost je
také milosrdenství, sycení
hladových a lačných. I tudy
Ohlášky
vede cesta k obnovení (trosek)
♣ Ve sbírce na Svatopetrský haléř se vybralo mého života, k opětovnému
16 719 Kč.
nalezení radosti v Hospodinu,
♣ Popeleční středou začínáme postní dobu. Zve- k nalezení světla v temnotě.
me na liturgii s udělováním popelce do Děrného
v 17 hodin a Fulneku v 18 hodin. V Lukavci, Sta- NEDĚLE 9.3.
chovicích a ve Vrchách bude udělován popelec
v neděli při mši svaté. Popeleční středa je dnem 1. neděle postní
Gn 2,7-9; 3,1-7
přísného postu.
♣ Ve čtvrtek 6. března zveme po mši svaté do Řím 5,12-19
kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení Mt 4,1-11
víry v rodinách a za nová kněžská řeholní povolání“. Tento týden povedou adoraci děti, které se
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Ohlášky
připravují k 1. svatému přijímání a jejich rodiče.
♣ V pátek 7. března zveme
na mši svatou s kázáním pro
děti. Děti se sejdou k nácviku
písní v 16:45 na faře.
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Zveme
vás všechny na křížovou cestu, zvláště děti a mládež.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V sobotu 8.3. bude v 16
hodin mše svatá s nedělní
platností v Jestřábí.
♣ Římskokatolická farnost
Bílovec a kino Radost Bílovec zvou v úterý 11.3. v 17
hodin na filmové představení
Poslední vrchol.
♣ V neděli 16. března ve 14
hodin se uskuteční na faře v
Bílovci duchovní obnova pro
muže. Téma obnovy – „Víra
zraje krizemi
- zborcené
sny“. Přihlásit se můžete otce
Lumíra Tkáče – 732466176.
♣ 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.
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Úmysly mší svatých

2.3. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

2.3. Mše svatá za farnost
4.3. _____________________
5.3. Za † Fr. Barvíkovou a živou rodinu
Barvíkovu a Šulákovu
6.3. Za † Petra Augustina, manželku
a sourozence
7.3. Za členy živého růžence
8.3. Za † Jarmilu Kozákovou
9.3. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Stachovice

Ne
Út
Ne

2.3. Za † rodinu Bačíkovu
4.3. Za † a živé členy živého růžence
9.3. Za † rodinu Moravcovu a Bačovskou
Děrné

Ne
St
Ne

2.3. Za † Marii Machalovou a živou rodinu
5.3. Za rodinu Mozgvovu a Chrástkovu
9.3. Za † a živou rodinu Lechovu
a Wolfovu
Lukavec

Ne
Čt
Ne

2.3. Ohneiser
6.3. Za členy živého růžence
9.3. Sokol 2
Vrchy

Ne

Ne

2.3. Za † Jana Víchu, bratra, rodiče z obou
stran, švagra, švagrovou a k Panně
Marii za živou rodinu
9.3. Za † Milana Bohma a rodiče

