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

DEN PÁNĚ

2. neděle adventní

7. prosince

K zamyšlení
A už je to opět tady … moralizující výzva "k polepšení", k vyrovnání stezky …
Nuže, dejme se tedy do práce, sepišme
"hříchy a zlozvyky", sepišme i nějaký
konkrétní sebezápor. A učiníme zadost
adventní výzvě k obrácení… Ještě že
advent trvá tak krátce, brzy
budeme mít toto trýznivé
sebemučení za sebou!
Tak toto není advent! A
toto neodpovídá ani tomu,
co Jan hlásal a k čemu vybízel! On nehlásal obrácení
"kvůli polepšení", ale kvůli
Pánu, který přicházel!
Zřeknutí se starých cest,
příprava nové cesty nejsou
s a m o ú č e l n ý m i
"praktikami", ani praktikami k sebezdokonalování a
k odložení právě toho
"protivného" zlozvyku či
hříchu, které mi tak "vadí".
Je to příprava cesty kvůli Pánu. Ne kvůli
sobě, kvůli svému zdokonalení a zlepšení, ale kvůli Pánu. Toto zaměření na Pána dodává adventní přípravě novou kvalitu a hloubku.
Pán přichází, a proto nemohu zůstat při
starém! Ani nemohu zůstat na okraji
cesty, jako pouhý pozorovatel (třeba
liturgie). Pán přichází kvůli mně, aby mě
vyvedl ze stereotypů, slepých uliček, a
zavedl na cestu neznámou, dobrodružnou, živou. Vyvedl ze šedi k světlu vánoční hvězdy.

neprodejné

Nemohu zůstat při starém … To možná
dost dobře víme, až moc dobře, a proto se
bojíme si připustit naléhavost této výzvy.
Kolik neúspěšných pokusů o vykročení na
novou cestu "za Pánem"! Přece jen je naděje "i pro beznadějné případy": "Býval jsem
jak nezkrocený býček.
Obrať mě, a já se obrátím,
vždyť ty, Hospodine, jsi
můj Bůh". Nebyly jsme
někdy
takovými
"nezkrocenými býčky",
kteří se ženou po svých
cestách, za svými vrtochy
a touhami, ale ne za Pánem? Kteří se "ženou"
adventem jen "po prošlapaných cestách" shánění
dárků, běhání po obchodech? A přece toto advent
není! Jistě, k slavení Vánoc patří i vnější kulisa,
ale nemůžeme redukovat
advent na "materiální zajištění" vánočních
svátků! Advent je víc - víc než "pokání",
víc než horečnaté kupování. Je to čekání na
Pána. Na Pána, který se chce nově narodit
v chlévě mého nitra.
Je těžké prožít advent "s očima upřenýma
na Pána" - běžný život fascinuje naše oči
stále dalšími novinkami. Ale my se můžeme stále znovu modlit: "Obrať mě, a já se
obrátím. Obrať můj pohled na tebe, a budu
čekat na tebe. Obrať mě, protože přijdeš …
Obrať můj pohled, a já svůj pohled obrátím
k tobě".

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 8. 12. slavnost
Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Gn 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38
Není velkým tajemstvím, že
před „ustanovením světa“
bylo už rozhodnuto o jeho
záchraně? A na této záchraně
má rozhodující podíl souhlas
mladičké dívky. Zde ať je
pramen mé úcty k Marii.
ÚTERÝ 9.12.
Iz 40,1-11
Mt 18,12-14
I já mám podíl na pastýřské
službě církve; stačí rozlišit,
před kým mám prostě jít, koho vzít do náručí, koho vést s
mírností.
STŘEDA 10.12.
Iz 40,25-31
Mt 11,28-30
Často ti staří a fyzicky vyčerpaní jsou duchovně mladší a
svěžejší právě dík své víře a
naději v Pána. Nejsou oni důkazem a potvrzením pravdivosti Izaiášova úryvku?

1. čtení Iz 40,1-5.9-11
Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k
srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal
z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své
hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu
Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a
pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co
je drsné, ať se narovná! Hospodinova velebnost
se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila
Hospodinova ústa.“ Vystup na vysokou horu, ty,
který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni
mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém
radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se;
řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle,
Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu
dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před
sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo,
svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém
klínu je nese, březí ovce šetrně vede.

Žalm 84
Pane, ukaž nám své milosrdenství!

Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. –
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, –
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se
ČTVRTEK 11.12.
spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země,
Iz 41,13-20
– spravedlnost shlédne z nebe.
Mt 11,11-15
Tak často se snažíme kypřit, Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá
sázet, zalévat – a bez výsled- plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a
ku. On sám zasadí cedr, aká- spása mu půjde v patách.
cii, myrtu a olivovník. On
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2. čtení 2 Petr 3,8-14
Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je u
Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako
jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil,
jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je k vám
shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul,
naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten
den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa
náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i
země a všechno, co se na ní bude nalézat. A tak
všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet
na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy
se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru.
Ale my čekáme – jak on to slíbil – nová nebesa a
novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní,
horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.

Evangelium Mk 1,1-8
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím:
Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil
na poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a
všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho
křtít v řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy.
Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Živil se kobylkami a medem divokých
včel. Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než
jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“

Texty k rozjímání
sám dá vytrysknout vodě. Kéž
nás toto ujištění uklidní.
PÁTEK 12.12.
Iz 48,17-19
Mt 11,16-19
Je dobré se pozastavit nad
tím, že úmyslem jeho
„poučování“ a „vedení“ je
jediné: aby tvé štěstí bylo jako
řeka!
SOBOTA 13.12.
Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13
Raduji se, že příchod našeho
Pána je na rozdíl od Elijášova
ohnivého spřežení prostší a
tišší. Pokusím se domyslet do
důsledku, co to znamená, že
Bůh se stal člověkem.
NEDĚLE 14.12.
3. neděle adventní
Iz 61,1-2a.10-11
1 Sol 5,16-24
Jan 1,6-8.19-28

Vánoční svátost smíření
Vrchy
pondělí 15.12.
Stachovice
úterý 16.12.
Děrné
středa 17.12.
Lukavec
čtvrtek 18.12.
Fulnek
neděle 21.12.

17:00
16:30
16:00
16:00
15:00
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Ohlášky
♣ V pondělí je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu. Zveme
na mši svatou v 18 hodin do
kostela ve Fulneku.
♣ V době adventní v úterý a
v pátek v 18 hodin a v sobotu
v 8 hodin zveme na rorátní
mše svaté do kostela ve Fulneku. V letošním roce nás při
adventních mších svatých
doprovázejí andělé na vánoční pouti.
♣ Pravidelně v úterý po mši
svaté ve Fulneku se konají
Modlitby matek.
♣ Ve středu v 8:30 se setkají
na faře senioři.
♣ Zveme na postní duchovní
exercicie, které se budou konat v naší farnosti od 12. do
14. prosince. Přednášet bude
o. Peter Klubert SAC.
Program: pátek 12.12.
18:00 – mše svatá s kázáním,
sobota 13.12. - 9:00 mše svatá s kázáním, 10:00 – první
přednáška, svátost smíření,
druhá přednáška, adorace
Nejsvětější svátosti. V neděli
bude mít o. Peter kázání při
mši svaté ve všech kostelích
naší farnosti. V sobotu v 8
hodin mše svatá nebude.
♣ V pátek po mši svaté bude
mít setkání mladší mládež.
♣ V sobotu 13. prosince v 16
hodin zveme do kostela sv.
Jiří ve Vrchách na adventní
koncert.
♣ V sobotu zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní
platností do Jestřábí.
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Úmysly mší svatých

7.12. Fulnek

Ne
Po
Út
St
Čt
Pá

7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
11.12.
12.12.

Mše svatá za farnost
____________________
____________________
____________________
____________________
Za † Josefa Divína s prosbou o Boží
požehnání pro celou rodinu
So 13.12. ____________________
Ne 14.12. ____________________
Stachovice
Ne 7.12. Za † myslivce ze sdružení Jestřáb
Út 9.12. _____________________
Ne 14.12. Za † Jana a Marii Divínovy a dceru
Děrné
Ne 7.12. Za † a živou rodinu Šichorovu
St 10.12. Za † a živou rodinu Sokolovu
a Gebauerovu
Ne 14.12. Za † Josefa Skočka a duše v očistci

Lukavec
Ne 7.12. Sokol 47
Čt 11.12. Šindler 109
Ne 14.12. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 7.12. Za † Stanislava Adamuse, rodiče,
babičku a za živou rodinu
Ne 14.12. Za † rodiče Beinhauerovy a syna

