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DEN PÁNĚ
3. neděle postní

23. března

neprodejné

K zamyšlení
Jistá Samaritánka – moderní typ jako
vystřižený z celobarevných žurnálů na
křídovém papíře. Odvážná, podnikavá,
samostatná, emancipovaná, zařizuje si
život podle svých představ a manifestuje
svoji „nezávislost“ a „svobodu“ tím, že
dělá věci „just“ jinak,
než ostatní. Nerozhází ji nepohodlné pozvání hledat pravdu.
Zvládá reagovat na
ně elegantními komplimenty: „Vidím, že
jsi...“ a brilantně vytahuje zdánlivě čistě
intelektuální polemiku: „Naši předkové
uctívali Boha tady na
té hoře, a vy říkáte:
‚Jen v Jeruzalémě je
to místo, kde se má
Bůh uctívat.“ Už
však nestačí pokračovat: „A co si myslíš ty? Jaký je tvůj názor?“, protože Ježíš nepodporuje jalové
průzkumy veřejného mínění a sterilní
výměnu názorů typu: „Můj názor je… jaký je váš názor?“ Na něj se nedá přijít
s prospekulovanou diskusí, ve které se
prezentují názory všech zúčastněných
stran tak, aby nakonec diplomaticky vyplynulo, že pravděpodobně mají všichni

svoji pravdu, ale v podstatě pravda neexistuje, takže ať se každý zařídí, jak mu diktuje obdivovaný diktátor zvaný „Můj názor“.
Před výzvou „Věř mi… To jsem já…“ se
nedá diplomaticky vycouvat s nějakým
„názorem“. Ti, kteří si myslí, že otázka
klanění se – tj.
věrnost Bohu,
se dá vyřešit
na úrovni výměny názorů,
zůstávají žízniví jako žena,
která měla pět
mužů a ten,
kterého
má
nyní, není její
muž. Dychtivě
hledají, kdo
by uhasil jejich žízeň po
lásce, protože
žádný z bůžků
není jejich Bohem, a ačkoli mají „muže“,
nemají Ženicha.
Zůstávají jako starý prázdný džbán, pohozený u studny. Druhou možností je uvěřit
„tomu, který je“. Kdo tak učiní, napije se
vody, kterou dává Kristus, a nebude žíznit
navěky. Potom nechává svůj džbán, protože se sám stává džbánem, který přináší živou vodu i jiným lidem.
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1. čtení Ex 17,3-7
Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli:
„Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil
nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal
k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě
trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z
Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do
Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou na
Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a
lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima izraelských starců. Nazval pak jméno toho místa
Massa a Meriba kvůli hádce izraelských synů a
kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že říkali: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“

Žalm
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu
své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy
– a písněmi mu zajásejme!
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme
před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je
náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: –
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako
tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši
otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

2. čtení Řím 5,1-2.5-8
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě
víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána
Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše
chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout
slávy u Boha. Naděje však neklame, protože Boží
láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého,
který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když
jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky.
Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého –
možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je

mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám Evangelium
tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli
až přijde, oznámí nám všechhříšníky.
no.“ Na to jí řekl Ježíš: „Já
Evangelium Jan 4,5-42
jsem to, který s tebou mluvím.“ Mnoho Samaritánů z
Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sytoho města v něj uvěřilo pro
char, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svéřeč té ženy, která svědčila:
mu synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna.
„Řekl mi všechno, co jsem
Ježíš, unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u
udělala.“ Když tedy ti Samarité studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna
táni k němu přišli, prosili ho,
samařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej
aby u nich zůstal. Zůstal tam
mi napít.“ – Jeho učedníci totiž odešli do města,
dva dny. A ještě mnohem více
aby koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odjich v něj uvěřilo pro jeho řeč.
pověděla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne,
Té ženě pak říkali: „Věříme
Samaritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýuž nejen proto, žes nám to
kají. Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a
pověděla, vždyť sami jsme ho
věděla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty
slyšeli a víme, že je to skutečpoprosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu
ně Spasitel světa.“
namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna
je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? Postní duchovní obnova
Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám
dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho Pátek 4.4.
stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije 17:00 přednáška
této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije 17:45 křížová cesta
vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, 18:15 mše svatá
ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pra- Sobota 5.4.
menem vody tryskající do života věčného.“ Žena 9:00 - 11:00 příležitost ke
mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy
svátosti smíření
neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat.“ Že- 15:00 mše svatá
na mu řekla: „Pane, vidím, že jsi prorok. Naši 16:00 přednáška pro dospělé
předkové uctívali Boha tady na té hoře, a vy říká- 16:00 adorace děti a mládež
te: ‘Jen v Jeruzalémě je to místo, kde se má Bůh 17:00 přednáška pro děti a
uctívat.’“ Ježíš jí odpověděl: „Věř mi, ženo, namládež
stává hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani na 17:00 adorace pro dospělé
této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co ne- 20:00 kostel sv. Petra
znáte, my uctíváme, co známe, protože spása je
a Pavla Děrné – ado
ze Židů. Ale nastává hodina – ano, už je tady –
race a večer chval.
kdy opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat v
duchu a v pravdě. Vždyť Otec si vyžaduje takové
V neděli bude mít o. Josef
své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají
kázání při mši svaté ve všech
ho uctívat v duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla:
„Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten, kostelích naší farnosti.
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Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 6 746 Kč, Děrné 5 195 Kč, Stachovice
1 832 Kč, Lukavec 1 813 Kč,
Vrchy 1 150 Kč.
♣ Dnes odpoledne v 16:30 se
uskuteční na faře setkání rodičů a dětí, které se připravují
k prvnímu svatému přijímání.
♣ V úterý 25.3. je slavnost
Zvěstování Páně a den modliteb za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti. Zveme
na mši svatou v 17:00 do Stachovic a v 18:00 do Fulneku.
Při mši svaté ve Fulneku
slavnostně zahájíme modlitbu
„duchovní adopci počatého
dítěte“.
♣ Ve středu 26.3. v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ V pátek zveme na mši svatou s kázáním pro děti, při
které se budeme společně
modlit za naši vlast. Děti se
sejdou
k nácviku
písní
v 16:45 na faře. Děti, doneste
na mši svatou soutěžníky. Po
mši svaté bude losování.
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Prosíme,
přicházejte na křížovou cestu
včas.
♣ Zveme na postní duchovní
exercicie, které se budou konat v naší farnosti od 4. – 6.
dubna. Přednášet bude o. Josef Gruba SAC. Naplánujte
již nyní svou osobní účast na
exerciciích.
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Úmysly mší svatých

23.3. Fulnek

Ne 23.3. Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Út 25.3. Za † manžela Jaroslava Dreslera
a živou rodinu
St 26.3. Za † Marii Bártkovou-Durychovou a
všechny z rodiny Bártkové
a Durychové
Čt 27.3. Na úmysl dárce
Pá 28.3. Za † rodiče z obou stran a za živou
rodinu
So 29.3. Za † Josefa Beneše
Ne 30.3. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 23.3. Za † rodiče Hiršovy a syny
Út 25.3. ____________________
Ne 30.3. Za † Josefa Růčku, Olgu Růčkovou a
Janu Adámkovou
Děrné
Ne 23.3. Mše svatá za farnost
St 26.3. Za † rodinu Geisslerovu
Ne 30.3. Za † Pavla Vávru a za † a živou rodinu Vávrovu

Lukavec
Ne 23.3. Pavlík 87
Čt 27.3. Pavlíková 39
Ne 30.3. Šindler 100
Vrchy
Ne 23.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
a za † rodinu Melarovu
Ne 30.3. Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu

