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

DEN PÁNĚ

Svátek Posvěcení lateránské baziliky

9. listopadu

K zamyšlení
Představa, jak Ježíš vyhání z chrámu
prodavače, se velmi těžce vměstnává do
našich myšlenkových struktur. Když se
nám pod pojmem chrám nevybaví kostel, do kterého nejčastěji chodíme, pak si
určitě představíme majestátní vícelodní
gotickou stavbu.
Býčky, ovce, holuby a stoly směnárníků se tam
pochopitelně
v
žádném případě
nehodí, proto se
podvědomě podivíme, jak se těm
obyvatelům Jeruzaléma jen podařilo dostat do
chrámu všechen
ten zmatek, a ještě se rozhořčují nad tím,
že je Ježíš vyhazuje. Pak nad touto podivnou událostí pokrčíme rameny a vyvodíme závěr, že v kostele je třeba chovat se slušně, že některé věci tam vůbec
nepatří.
Chrám byl v židovském náboženství
místem, kde se uchovávala archa úmluvy, která představovala Boží přítomnost
uprostřed vyvoleného lidu. Byl proto
vnímán jako příbytek Nejvyššího. Vtělením Ježíše Krista však takovýto chrám
úplně ztrácí význam. Jeho smrtí se definitivně hroutí! Kristus svým
zmrtvýchvstáním staví úplně nový
chrám, jehož základem je on sám! Ježíšovo zvláštní a dost drsné počínání v
jeruzalémském chrámu nám může po-

neprodejné

moci pochopit, že naše chrámy (či kostely)
nejsou příbytky Nejvyššího tak, jak tomu
bylo v případě jeruzalémského chrámu.
Kostel, do kterého chodíme, není svatyní
proto, že se v něm uchovává eucharistický
Kristus podobným stylem, jak se uchovávala archa úmluvy v
jeruzalémském chrámu.
(Uchovávání eucharistie
v našich kostelech je
sice důležité, ale má jiný
význam a jiné důvody.)
Kamenný či cihlový
kostel, do něhož chodíme, je chrámem proto,
že se v něm shromažďuje lid budovaný Božím
Duchem v jednu jedinou
živou stavbu, která je
Kristovo mystické tělo, a proto, že právě
uprostřed toho lidu Kristus znovu a znovu
v eucharistii zpřítomňuje tajemství, které
boří starý kamenný chrám a buduje nový
chrám – živý.
Proto při svátku posvěcení lateránské baziliky nejde ani tak o to, abychom si připomněli jakousi významnou stavbu kdesi daleko v Římě, jako spíše o to, abychom si
připomněli, že tím skutečným chrámem
jsme my – naše společenství. Ta nejdůležitější otázka nezní, zda se slušně chováme v
kostele nebo zda přispíváme na jeho údržbu. Důležité je to, jestli společenství, které
vytváříme se svými bratry a sestrami, je
skutečně duchovním chrámem, nebo spíše
tržnicí, kde se k sobě chováme jako dobytek a kde platí jen ekonomické zákonitosti.

Texty k rozjímání

1. čtení Ez 47,1-2.8-9.12

Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle –
pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na
východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí
– voda stékala pravou chrámovou stranou na jih
od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku
mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a
hle – voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: „Tato
voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do
pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho
voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane,
oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží;
velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato
ÚTERÝ 11.11.
voda, a vše se uzdraví.Nad řekou pak, na jejím
Tit 2,1-8.11-14
břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stroLk 17,7-10
moví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce;
Co pro moji současnou život- každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho
voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude
ní situaci konkrétně znamená
pokrmem, lékem jeho listí.“
žít „rozvážně, spravedlivě a
Žalm 45
zbožně“?
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu,
přesvatému stánku Nejvyššího.
STŘEDA 12.11.
PONDĚLÍ 10.11.
Tit 1,1-9
Lk 17,1-6
Jak mohu v dnešním dni růst
v poznání pravdy, jak uctívat
Boha; v poznání pravdy, z níž
pochází a vyrůstá naděje na
věčný život?

Tit 3,1-7
Lk 17,11-19
Spaseni „v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým“ modleme se za své představené, za nová zastupitelstva, starosty … a buďme
ochotni přispět „ke všemu, co
je správné“.
ČTVRTEK 13.11.
památka sv. Anežky České

2 Den Páně

Bůh je naše útočiště a síla, – osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. – Proto se nebojíme, i
kdyby se kácela země, – i kdyby se hory řítily do
hlubin moře.
Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, –
přesvatému stánku Nejvyššího, – Bůh je v jeho
středu, nepohne se, – od časného jitra ho Bůh
bude chránit.
S námi je Hospodin zástupů, – Bůh Jakubův je
naší tvrzí. – Pojďte, pozorujte Boží skutky, – které učinil k úžasu země.

2. čtení 1 Kor 3,9c-11.16-17
Bratři! Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti,
která mi byla dána, položil jsem jako zkušený

stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý
však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je
už položen – a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že
jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží
Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh.
Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

Evangelium Jan 2,13-22
Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak
tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si
vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům
mě stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš
jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech
dnech jej zase postavím!“ Tu židé řekli: „Tento
chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho
zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o
chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl
říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

Texty k rozjímání
Flm 7-20
Lk 17,20-25
Komu mohu svojí láskou
(povzbuzením, pozorností či
pomocí) způsobit „velkou
radost a útěchu“?
PÁTEK 14.11.
2 Jan 4-9
Lk 17,26-37
Žít v pravdě = milovat se navzájem! Žít v lásce, zůstávat v
Kristu. – Všechny tyto janovské termíny nás zvou ke hlubšímu ponoření se do Krista,
do jeho lásky, zvou nás k následování, k napodobování…

SOBOTA 15.11.
3 Jan 5-8
Lk 18,1-8
Ohlášky
Jak já podporuji misie a misi♣ Ve sbírce na pronásledované křesťany se vy- onáře?
bralo 13 990 Kč.
♣ Dnes odpoledne v 15 hodin se uskuteční setkáNEDĚLE 16.11.
ní rodičů dětí, které se připravují k prvnímu svatému přijímání. Začneme společnou modlitbou 33.neděle v mezidobí
v kostele.
Př 31,10-13.19-20.30-31
♣ Každé úterý po mši svaté ve Fulneku zveme 1 Sol 5,1-6
do kostela maminky a babičky na Modlitby maMt 25,14-30
tek.
♣ Ve středu 12. listopadu v 8:30 se setkají na

Den Páně 3

Ohlášky
faře senioři.
♣ V pátek bude mše svatá
s kázáním pro děti. Děti se
sejdou k nácviku písní v 17
hodin na faře. Prosíme rodiče, aby pomohli dětem
s přípravou proseb na mši
svatou. Děti doneste na mši
svatou soutěžníky.
♣ V pátek po mši svaté zveme mladší mládež na setkání.
♣ V sobotu 15. listopadu bude sloužena v 16 hodin mše
svatá s nedělní platností v
Jílovci a v 17 hodin ve
Vrchách.
♣ U příležitosti svátku svaté
Cecilie zveme v sobotu 15.
listopadu v 18 hodin do čajovny hudebníky a příznivce
hudby.
♣ V neděli 16. listopadu bude platit mimořádný pořad
bohoslužeb: Děrné – 7:30,
Stachovice – 8:00, Fulnek –
9:00, Lukavec –10:30.
♣ Na neděli 16. listopadu
připadá Den Bible U této
příležitosti se bude konat
sbírka na podporu biblického
apoštolátu.
♣ V sobotu 22. listopadu
v 16 hodin se uskuteční
v sále MKC Fulnek Farní
silvestr. Můžete se těšit na
hry pro malé i velké, na umělecká vystoupení a chutné
občerstvení.
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Úmysly mší svatých

9.11. Fulnek

Ne
Út
St
Čt

9.11.
11.11.
12.11.
13.11.

Za † Josefa Vrlu a živou rodinu
____________________
____________________
Za † Aloise Holíka, za † rodiče Holíkovy a Novákovy, vnuka Jiřího a za
živou rodinu
Pá 14.11. Za † Jarmilu Kozákovou k nedožitým
90-tým narozeninám
So 15.11. Za † rodiče, dceru, manžela s prosbou
o požehnání pro živou rodinu
Ne 16.11. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Stachovice
Ne 9.11. Za † Josefu a Antonína Divínovy
Út 11.11. ___________________
Ne 16.11. 8:00 Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Děrné
Ne 9.11. Za † Annu Patermanovou
a duše v očistci
St 12.11. Za † Emilii Kolovratovou a manžela
a za duše v očistci
Ne 16.11. 7:30 Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 9.11. Za farnost
Čt 13.11. _____________________
Ne 16.11. Kříž 72
Vrchy
Ne 9.11. K životnímu jubileu dožití 60-ti let,
ke 40 výročí manželství a za dar
ochrany pro živou rodinu
So 15.11. 17:00 Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu Pavlíkovu

