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

DEN PÁNĚ

1. neděle adventní

30. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
"Kdy přijdeš?" Tato otázka není převzata ze spisu nějakého mystika, ale z našich běžných hovorů. "Kdy se ukážeš?
Kdy se uvidíme?" Jsou to otázky, které
prozrazují touhu, očekávání. Někdy je to
touha "zištná" (očekáváme od druhého
nějakou službu),
jindy je však zcela
"nezištná": určitého
člověka chceme vidět, protože ho máme rádi. A pokud je
to člověk vzácný,
nám velmi blízký,
pak se tato touha
může proměnit v
nedočkavost.
"Kdy přijdeš?" Otázka tak běžná v našich každodenních
rozhovorech, možná méně běžná v našich rozhovorech s Kristem. Bývalo však
tomu jinak. První křesťané uchovávali
živou touhu po Kristově příchodu, proto
volali "Maranatha", "Přijď, Pane Ježíši".
Tato myšlenka na vytoužený Kristův
příchod se časem stala spíš "strašákem" Kristus přijde, bude soudit, potrestá. A
samozřejmě se vytratila touha po takovém Kristu. Kdo by toužil po blízkosti
tak "chladného" soudce? Tak touha po
Kristu byla vytlačena strachem z Krista.

A přece … tím se ochuzujeme o tu radost,
že se můžeme těšit na to nejvzácnější setkání. Zvolání "kdy přijdeš?", "Maranatha"
se tak stalo "prosím, nepřicházej".
"Nepřicházej, Pane, bojím se tě". Pán by na
to odpověděl: "Nemusíš se bát mě, boj se
spíš sama sebe. V tobě
je temnota, ve mně světlo. V tobě je nejistota a
tápání, ve mně je cesta.
V tobě je selhání a pád,
ve mně je vzkříšení. V
tobě je prázdnota, ve
mně je tryskající pramen
živé vody." Kristus je
pro tebe všechno to, co
hledáš! A pokud se ho
přece jen stále bojíš, pak
si vzpomeň: On tě miluje víc než ty sebe sama.
A touží po tobě víc než ty po něm.
"Kdy přijdeš?" Takovou otázkou prostoupenou hlubokou touhou (a ne strachem či
lhostejností) dokážu vyslovit jen v rozhovoru s přítelem. A pokud v těchto dnech
objevím přátelskou tvář Krista, tak stejná
otázka se vynoří i v mém nitru. A nejen
otázka, ale i touha. A nejen touha, ale i radostné těšení se na setkání s Ním. Radostné
těšení sobotního večera, večera před nedělí
vzkříšení, večera před nedělí Setkání.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 1.12.
Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
Jak se vyrovnám s tím, že nás
možná druzí předběhnou do
Jeho království? Nežárlím,
když se dozvím, že mnozí,
kteří do kostela nechodí, k
Němu mají blíže, než já?
ÚTERÝ 2.12.
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24
Kéž zplna srdce vychutnávám
adventní čas! Tolik lidí v tolika generacích čekalo – a nevěděli vlastně nač.
STŘEDA 3.12.
Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37
Tolik je toho třeba k nasycení! Avšak nedám-li tu trošku
svých schopností, vůle, odhodlání – Pán nebude mít co
rozmnožit.
ČTVRTEK 4.12.
Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27
Pojišťovna donekonečna a
opakovaně nebude proplácet
škody způsobené opakovanými záplavami. Jistota a Skála
je jen jedna.

1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je
tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine,
že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo
srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř
se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které
jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil
jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků
nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko
nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s
těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s
radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých
cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval,
protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále.
Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý
skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti
nás unášely jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno,
nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi
nás vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi
náš otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo
tvé ruky jsme všichni!

Žalm 79
Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář,
a budeme spaseni.

Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který
trůníš nad cheruby, – probuď svou sílu – a přijď
nás zachránit!
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej
PÁTEK 5.12.
se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice
Iz 29,17-24
zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!
Mt 9,27-31
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad
Jistě i my jsme díky němu člověkem, kterého sis vychoval. – Už od tebe
(nejednou) prohlédli. Šířili neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme
jsme potom jeho věhlas? Nevelebit tvé jméno.
bo jsme se jím spíš chlubili?

2 Den Páně

2. čtení 1 Kor 1,3-9
Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla
dána v Kristu Ježíši. Neboť v něm jste v každém
ohledu získali bohatství všeho druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece svědectví o Kristu
bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru; jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán Ježíš Kristus. On
vám také dá, že vytrváte až do konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás povolal k tomu, abyste
měli společenství s jeho Synem Ježíšem Kristem,
naším Pánem!

Evangelium Mk 13,33-37
Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den. Je to
podobně jako s člověkem, který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým služebníkům plnou
moc, každému jeho práci a vrátnému nařídil, aby
bděl. Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán
domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde,
nezastihl, jak spíte. Co říkám vám, říkám všem:
Bděte!“

Texty k rozjímání
SOBOTA 6.12.
Iz 30,19-21.23-26
Mt 9,35–10,1.5-8
Mohu i já uzdravovat, probouzet k životu, očišťovat a vyhánět zlo? Kde konkrétně?
NEDĚLE 7.12.
2. neděle adventní
Iz 40,1-5.9-11
2 Petr 3,8-14
Mk 1,1-8

Ohlášky
♣ 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.
V letošním roce nás při adventních mších svatých budou
doprovázet andělé na vánoční
pouti.
♣ Ve čtvrtek 4. prosince zveme po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská a řeholní povolání“. Tento týden povedou
adoraci otcové rodin.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V pátek bude ve Fulneku
od 17 hodin příležitost ke svátosti smíření.
♣ 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 6. prosince v 18
hodin zveme starší i mladší
farníky na promítání filmu
Den Páně 3

Ohlášky
Poslední vrchol. Budeme
promítat na velkou obrazovku.
♣ 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.
♣ Vzadu v kostele je
k zakoupení
brožůrka
„Průvodce adventem“. Cena
je 10 Kč.
♣ V sobotu 13. prosince v 16
hodin zveme do kostela sv.
Jiří ve Vrchách na adventní
koncert.
♣ Zveme na postní duchovní
exercicie, které se budou konat v naší farnosti od 12. do
14. prosince. Přednášet bude
o. Peter Klubert SAC. Naplánujte již nyní svou osobní
účast na exerciciích.
♣ Desetitisíce mladých lidí z
celé Evropy se od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015
setkají v Praze na 37. evropském setkání mladých. Bude
to další zastavení na „pouti
důvěry na zemi“, kterou organizuje komunita Taizé.
V případě, že máte zájem
zúčastnit se této akce, kontaktujete otce Józefa.
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Úmysly mší svatých

30.11. Fulnek

Ne 30.11. Za † rodinu Bolckovu a rodiče z obou
stran
Út 2.12. Za † Hanu Grygarovou
St 3.12. ________________________
Čt 4.12. Za živou rodinu Vaňurovu
Pá 5.12. Za členy živého růžence
So 6.12. ________________________
Ne 7.12. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 30.11. Za † Marii a Jana Cihlářovy
Út 2.12. Za † a živé členy živého růžence
Ne 7.12. Za † myslivce ze sdružení Jestřáb
Děrné
Ne 30.11. Za † Františka a Boženu Holbovy,
za † profesorku Chlápkovou
a manžela
St 3.12. Za členy a členky živého růžence
Ne 7.12. Za † a živou rodinu Šichorovu

Lukavec
Ne 30.11. Vernerová 36
Čt 4.12. Za členy živého růžence
Ne 7.12. Sokol 47
Vrchy
Ne 30.11. Mše svatá za farnost
Ne 7.12. Za † Stanislava Adamuse, rodiče,
babičku a za živou rodinu

