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

DEN PÁNĚ

Slavnost Ježíše Krista Krále

23. listopadu

K zamyšlení
Příslib Boha, že on sám jako pastýř vyhledá své stádo, ujme se ho, bude o své
ovce pečovat, vysvobodí je ze všech
míst, kam se rozprchly, a bude je pást, je
plný něhy a útěchy. V knize proroka
Ezechiela mu však bezprostředně předchází příkré a
tvrdé proroctví
namířené
proti
pastýřům Izraele,
kteří se namísto
svěřeného stáda
starali pouze o
sebe a své zájmy.
Posláním těchto
pastýřů s malým
„p“ bylo zastupovat
Pastýře
s velkým „P“,
vést národ a pečovat o něj. Své poslání však nenaplnili.
Proto se podle Ezechielova proroctví
nyní svého stáda (tj. vyvoleného národa)
ujímá sám božský Pastýř a volá nezodpovědné pastýře k zodpovědnosti. Soud
mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly
proto není náhodný a nepředvídatelný
výběr, při němž všichni trnou, zda na ně
Hospodin a přísný soudce zcela nečekaně neukáže hrozícím prstem, aniž by
vůbec tušili, za co jsou odsouzeni. Pastýři lidu dobře věděli, k čemu je Hospodin pověřil. Jejich zodpovědnost je proto
velká a musí z něj vydat počet... Skutečnost, že sám Hospodin je Pastýřem své-

neprodejné

ho lidu, je zdrojem velké útěchy, ale zároveň i základem nesmírné zodpovědnosti.
Každý, kdo je adresátem jeho péče a útěchy, je totiž také zodpovědný za to, aby ji
prokazoval těm, kdo jsou mu svěřeni.
Podobnou situaci představuje i novozákonní podobenství o
posledním soudu,
kde budou před Synem člověka shromážděny všechny
národy a on – král –
oddělí jedny od druhých, jako pastýř
odděluje ovce od
kozlů. Na první pohled se zdá, že ti,
kteří stojí nalevo,
jsou svým odsouzením nemile překvapeni, jako by vůbec netušili, že měli vidět
svého Pána jako hladového, žíznivého, nahého, nemocného, na cestě a ve vězení, a
měli mu posloužit. Jejich překvapená tvář
však není namístě. Ani ti, kteří stojí po levici Syna člověka, ani ti, kteří stojí po jeho
pravici, totiž nejsou nezainteresované masy, které přicházejí k odměně či trestu jako
slepý k houslím – bez vlastního přičinění i
bez vlastní viny. Obě skupiny – nalevo i
napravo, znají tohoto krále a oslovují jej
„Pane“. Jeho způsob kralování jim tedy
není neznámý. Věděli, že má podobu služby. Stejným způsobem měli „kralovat“ i
oni. Tuto zodpovědnost však nenaplnili...

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 24.11.
Zj 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4
I ty patříš k těm, kdo mají
(mít) na čele napsáno Beránkovo jméno a jméno jeho Otce. I ty patříš k těm, kdo mají
vydávat svědectví o svém
Pánu svým blízkým, ve své
obci, celému světu…
ÚTERÝ 25.11.
Zj 14,14-20
Lk 21,5-11
Jak vážně jsem vzal ve svém
životě
skutečnost
konce
(věků)? Odpovídá tomu mé
jednání?

1. čtení Ez 34,11-12.15-17
Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám
své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své
stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze
všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné,
posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je
budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo
– tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi
ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

Žalm 22

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách.
Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. –
Občerstvuje mou duši, – vede mě po správných
cestách – pro svoje jméno.
STŘEDA 26.11.
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
Zj 15,1-4
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Lk 21,12-19
Komentář:
Zj
15,1-4 Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
mého života, – přebývat smím v Hospodinově
Zpívej spolu s těmi, kdo zvídomě – na dlouhé, předlouhé časy.
tězili,
píseň
Beránkovu:
„Veliké a podivuhodné jsou 2. čtení 1 Kor 15,20-26.28
tvé skutky, Pane, Bože všeBratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z
vládný…“ a pojmenuj kontěch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člokrétně jeho skutky a cesty ve věka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtsvém životě.
vých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni
ČTVRTEK 27.11.
Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a
Lk 21,20-28
Chval svého Pána za to, že i
ty patříš mezi ty, „kdo jsou
pozváni k Beránkově svatební
hostině.“

2 Den Páně

propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem
všichni budou povoláni k životu. Ale každý v
tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je
Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království
Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných
knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat,
„dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele
k nohám“. Jako poslední nepřítel pak bude zniče-

na smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy Texty k rozjímání
se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno
PÁTEK 28.11.
podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.
Zj 20,1-4.11 – 21,2
Evangelium Mt 25,31-46
Lk 21,29-33
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člo- Co z mého dnešního konání
věka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí bude moci být zapsáno do
se na svůj slavný trůn a budou před něj shromáž- knihy života?
děny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce SOBOTA 29.11.
postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne Zj 22,1-7
král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mé- Lk 21,34-36
ho Otce, přijměte jako úděl království, které je I dnes vstup do řeky živé vopro vás připravené od založení světa. Neboť dy, jasné jako křišťál, nech se
jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem ží- občerstvit Boží milostí a nech
zeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali se poslat…
jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl
jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve NEDĚLE 30.11.
vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na neděle adventní
to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? 1 Kor 1,3-9
Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, Mk 13,33-37
nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k Ohlášky
tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám:
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých ♣ Děkujeme všem, kteří se
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ zapojili do přípravy Farního
Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy silvestra.
zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ♣ V pátek 28.11. bude mše
pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a svatá s kázáním pro děti. Děti
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste
se sejdou k nácviku písní v 17
mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě,
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem ne- hodin na faře. Prosíme rodiče,
pomohli
dětem
mocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu aby
s
přípravou
proseb
na
mši
mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo svatou. Děti doneste na mši
nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposlou- svatou vyplněné soutěžníky.
žili jsme ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím ♣ V pátek po mši svaté zveme
vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto na setkání mladší společennejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A ství.
půjdou do věčného trápení, spravedliví však do
♣ V sobotu 29. listopadu zvevěčného života.“
Den Páně 3

Ohlášky
me do čajovny na společný
čaj s úvodním duchovním
slovem do adventní doby.
♣ V neděli při mši svaté ve
Fulneku bude 5 fulneckých
ministrantů slavnostně uvedeno do služby u oltáře.
♣ Ve všech kostelích budeme
v neděli světit adventní věnce.
♣ V době adventní v úterý a
v pátek v 18 hodin a v sobotu
v 8 hodin zveme děti a rodiče
na rorátní mše svaté do kostela ve Fulneku. Prosíme rodiče o připravení lucerniček
nebo lampiček pro své děti.
♣ Vzadu v kostele je
k zakoupení
brožůrka
„Průvodce adventem“. Cena
je 10 Kč.
♣ V pátek 5. prosince se po
mši svaté ve Fulneku bude
konat mikulášská nadílka.
Své děti můžete přihlásit u p.
Marie Chrástkové a p. Ludmily Erteltové do středy 3.
prosince. Cena balíčku je 50
Kč.
♣ V sobotu a v neděli 6. a 7.
prosince bude v sokolovně
v Pustějově probíhat adventní setkání dětí a mládeže.
Jsou zváni kluci a holky od
1. třídy. Další informace na
plakátku.
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Úmysly mší svatých

23.11. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So

23.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.

Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu
______________________
______________________
______________________
______________________
Za živou rodinu Kubovu a † rodiče
z obou stran
Ne 30.11. Za † rodinu Bolckovu a rodiče z obou
stran
Stachovice
Ne 23.11. Mše svatá za farnost
Út 25.11. Za † Ladislava Petrů a živou rodinu
Ne 30.11. Za † Marii a Jana Cihlářovy
Děrné
Ne 23.11. Za † Annu Kolovratovou a její živou
a zemřelou rodinu
St 26.11. Za † a živou rodinu Hauerovu
a Truchlou
Ne 30.11. Za † Františka a Boženu Holbovy,
za † profesorku Chlápkovou
a manžela
Lukavec
Ne 23.11. Pazdera 114
Út 25.11. ___________________
St 26.11. Vernerová 36
Vrchy
Ne 23.11. Za † rodiče Večeřovy, syna
a za † rodinu Martínkovu
Ne 30.11. Mše svatá za farnost

