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

DEN PÁNĚ
1. neděle postní

9. března

K zamyšlení
Už od počátku je půst prožíván jako období bezprostřední přípravy na křest,
který se slaví o velikonoční vigílii. Celé
postní období je tak cestou k velkému
setkání s Kristem, k začlenění do Krista
a tedy k obnově života.
My jsme už pokřtění, ale
často se stává, že křest
není v našem každodenním životě moc účinný.
Proto je i pro nás půst
obnovou katechumenátu, obnovou, v níž se
opět obracíme ke svému
křtu, abychom ho znovu
objevili, do hloubky prožili a abychom se tak
nanovo stali skutečnými
křesťany. Půst je tedy
příležitostí „znovu se
stát křesťany“ prostřednictvím stálého procesu
vnitřní změny a prohlubování poznání
Krista a lásky k němu.
Benedikt XVI. 21.2.2007
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť,
aby byl pokoušen od ďábla. - U všech tří
synoptiků Ježíšovu pobytu na poušti
předchází křest. Křtem jsme i my začleněni do Krista a dostáváme podíl na jeho
prorockém, kňěžském a královském úřadu. Proto je velmi významné, že právě
na začátku postu liturgie představuje

neprodejné

Ježíše, jak vítězně vychází z pokušení na
poušti a zjevuje se jako pravý Prorok, Kněz
a Král.
Na pokušení materialistického chápání spásy „...řekni, ať se z těchto kamenů stanou
chleby“ Ježíš – pravý
Prorok reaguje: „Nejen
z chleba žije člověk, ale
z každého slova, které
vychází z Božích úst.“
Učí tak nás všechny,
kteří jsme povolaní být
proroky podle jeho
vzoru, neztotožňovat
spásu s pouhým humanismem usilujícím o
všeobecné blaho, ale
usměrňovat pohledy
lidí výš a dál.
Vítězstvím nad pokušením stavět vztah k Bohu na zázračných projevech Jeho přízně – “... vrhni se dolů. Je
přece psáno: »Svým andělům dá o tobě
příkaz, takže tě ponesou na rukou... – Ježíš
– Kněz učí, že pravá bohoslužba a věrnost
všeobecnému kněžství je přinášet svůj život (se všemi všedními drobnostmi) jako
duchovní oběť.
Vítězstvím nad pokušením chápat svobodu
jako vládnutí nad druhými: „To všecko ti
dám...“ Ježíš – Král ukazuje, že pravá svoboda a skutečná královská důstojnost spočívá ve službě.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 10.3.
Lv 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46
Která z výzev dnešního
úryvku mne bude provázet
dnešním dnem, kterou se budu
snažit
uskutečňovat?
Uskutečňovat tak, abych rostl
v
Hospodinově
nároku:
„Buďte svatí …“
ÚTERÝ 11.3.
Iz 55,10-11
Mt 6,7-15
Raduj se a žasni nad silou
Hospodinova slova, připomeň
si chvíle svého života, kdy jsi
toto mohl zažívat a dnes i ve
dnech příštích v důvěře očekávej jeho působení…

1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7
Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a
vdechl do jeho nozder dech života, a tak se stal
člověk živou bytostí. Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu v Edenu na východě a usadil tam
člověka, kterého uhnětl. Hospodin Bůh dal z půdy vyrůst rozmanitým stromům, líbezným na
pohled, jejichž ovoce je chutné k jídlu, i stromu
života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra
a zla. Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat,
která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl
skutečně Bůh: Nejezte ze žádného stromu v zahradě?“ Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst
ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce stromu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh –
nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste nezemřeli.“ Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak,
Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše
oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Žena viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, vábné na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a
proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému
muži; byl s ní a jedl. Tu se jim oběma otevřely
oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové
listy a udělali si zástěry.

STŘEDA 12.3.
Jon 3,1-10
Lk 11,29-32
Výzva ke změně hříšného
chování, k odvrácení se od Žalm 50
nepravosti platí i pro mne a
Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
pro dnešní den, pro tento
půst…
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď mou nepraČTVRTEK 13.3.
vost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě
Př. Est 4,17k-m.r-t
od mého hříchu.
Mt 7,7-12
Svou naději na záchranu a Neboť já svou nepravost uznávám, – můj hřích je
vysvobození vlož spolu s krá- stále přede mnou. – Jen proti tobě jsem se prolovnou Ester do vroucí mod- hřešil, – spáchal jsem, co je před tebou zlé.
litby k Hospodinu, jen na něj Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a
se spoléhej…
neodnímej mi svého svatého ducha.
PÁTEK 14.3.
Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou
Ez 18,21-28
velkodušnost. – Otevři mé rty, Pane, – aby má
Mt 5,20-26
ústa zvěstovala tvou chválu.
Bůh má zalíbení v odpuštění,
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2. čtení Řím 5,12-19
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento
svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na
všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích
ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže
kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá.
Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do
Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento
Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s
Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé
množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se
celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka,
Ježíše Krista. A není tomu s darem tak, jako s
hříšným skutkem onoho jednoho člověka. Neboť
rozsudek nad proviněním toho jednoho přinesl
odsouzení, kdežto Boží dar vede z mnoha provinění k ospravedlnění. Jestliže kvůli provinění
jednoho člověka začala skrze toho jednoho člověka vládnout smrt, tím spíše v síle nového života budou kralovat skrze jednoho, totiž Ježíše
Krista, ti, kdo v hojnosti dostávají milost a dar
ospravedlnění. Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka přineslo odsouzení celému lidstvu,
tak zase spravedlivý čin jednoho člověka přinesl
celému lidstvu ospravedlnění, které dává život.
Jako se totiž celé množství stalo neposlušností
jednoho člověka hříšníky, tak zase poslušností
jednoho se celé množství stane spravedlivými.

Evangelium Mt 4,1-11
Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl
pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a
čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil
pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se
z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale
z každého slova, které vychází z Božích úst.’“
Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města,

Texty k rozjímání
v milosrdenství, je hotov odpovědět na tvé pokání, na
změnu tvého smýšlení, na tvé
obrácení...
SOBOTA 15.3.
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48
Jsi Bohem vyvolený. Následuj
jej po jeho cestách a naplňuj
„z celého svého srdce a z celé
své duše“ jeho přikázání lásky.
NEDĚLE 16.3.
2. neděle postní
Gn 12,1-4a
2 Tim 1,8b-10
Mt 17,1-9

Evangelium Mt 4,1-11
postavil ho na vrchol chrámu
a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží,
vrhni se dolů. Je přece psáno:
‘Svým andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na rukou, abys nenarazil nohou o
kámen.’“ Ježíš mu odpověděl:
„Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha.’“
Zase ho vzal ďábel s sebou na
velmi vysokou horu, ukázal
mu všecka království světa i
jejich slávu a řekl mu: „To
všecko ti dám, jestliže padneš
a budeš se mi klanět.“ Tu mu
Ježíš řekl: „Odejdi, satane!
Neboť je psáno: ‘Pánu, svému
Bohu, se budeš klanět a jen
jemu sloužit.’“ Potom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a sloužili mu.
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Ohlášky
♣ Římskokatolická farnost
Bílovec a kino Radost Bílovec zvou v úterý 11.3. v 17
hodin na filmové představení
Poslední vrchol.
♣ Ve středu 12.3. v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ V pátek 14.3. 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, na kterou
zveme zvláště děti. Letošní
křížovou cestu budeme prožívat s blahoslaveným Janem
Pavlem II. od Kříže. Pro děti
za odměnu je připravena kolekce obrázku blahoslaveného Jana Pavla II. od Kříže.
Tento pátek povedou křížovou cestu senioři.
♣ V sobotu 15.3. bude v 16
hodin mše svatá s nedělní
platností v Jílovci.
♣ Příští neděli bude sbírka na
opravy kostelů a fary.
♣ V neděli 16.3. 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.
♣ Změna setkání rodičů a
dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Setkání se uskuteční v neděli
23. března v 16:30 na faře.
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Úmysly mší svatých

9.3. Fulnek

Ne 9.3. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Út 11.3. Za † Jindřicha Hyvnara a manžeku
St 12.3. Za † Petra Šimona a duše v očistci
Čt 13.3. Za † Václava Svojanovského
a jeho rodiče
Pá 14.3. Na poděkování za dar života
So 15.3. Na poděkování za živou rodinu
s prosbou o její ochranu
Ne 16.3. Za † Josefa Bolcka a živou rodinu
Stachovice
Ne 9.3. Za † rodinu Moravcovu a Bačovskou
Út 11.3. ____________________
Ne 16.3. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne

9.3. Za † a živou rodinu Lechovu
a Wolfovu
St 12.3. Za † rodinu Kolovratovu a duše
v očistci
Ne 16.3. Za † rodiče a bratry Sokolovy
a Manovy
Lukavec
Ne 9.3. Sokol 2
Čt 13.3. Hegerová 63
Ne 16.3. Šindler 30
Vrchy
Ne 9.3. Za † Milana Bohma a rodiče
Ne 16.3. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence

