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

DEN PÁNĚ

3. neděle adventní

14. prosince

K zamyšlení
Izaiášovský úryvek má mezi prorockými
texty výjimečnou pozici. Jak zachycuje
evangelista Lukáš, právě tato prorocká
stať byla předmětem Ježíšova výkladu
v nazaretské synagoze. Co bylo obsahem
celé Ježíšovy „homilie“, o čem byla ta
milá slova, kterým se
všichni přítomní divili, se
však z novozákonních spisů nedozvíme. Lukáš nám
cituje pouze začátek Ježíšovy promluvy. Nicméně i
tento začátek stačí k tomu,
aby nám poskytl klíč
k pochopení těchto a vůbec
jakýchkoliv prorockých
slov: „Dnes se naplnilo
toto Písmo, které jste právě
slyšeli.“ Uskutečněním
Písma, vrcholným naplněním Zákona i Proroků je
Kristovo „dnes“, které se
začalo jeho vtělením a pokračuje až do
věčnosti. On, Ježíš z Nazaretu, je Hospodinův pomazaný, který zvěstuje radostnou zprávu pokorným, obvazuje ty,
jimž puká srdce, oznamuje zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásá Hospodinovo milostivé léto.
On je ten Ženich, který ruší každý důvod
k smutku a po kterém toužebně vzdychá
celé tvorstvo. V jeho přítomnosti a jeho
působením raší zcela nová spravedlnost
– mnohem větší než spravedlnost zákona. Ježíšův výrok: „Dnes se naplnilo toto
Písmo, které jste právě slyšeli“, však
odkazuje na ještě jedno „pravidlo“, které
nesmí zanedbat nikdo, kdo s vírou oteví-

neprodejné

rá biblické knihy. Ježíš vztahuje prorocká
slova na sebe. Analogicky musí být každý,
kdo čte a posléze i hlásá biblické poselství,
ochoten k tomu, aby se dané Boží slovo
stávalo skutečností v jeho životě. Pokud
tomu tak není, pokud se toto slovo neplní
na jeho vlastní osobě,
ještě mu zcela neporozuměl. O tom, že toto
pravidlo opravdu platí,
svědčí i evangelní úryvek 3. adventní neděle.
Člověk poslaný od Boha, který se jmenoval
Jan, poctivě vydal svědectví o Ježíšově světle. Celý Janův život
a působení není nic
jiného než vytrvalé
ukazování na Ježíše a
dosvědčování o tom,
že „dnes“, v Ježíšově
osobě, se splnilo Písmo. Janovo svědectví
je však zároveň i uskutečněním Božího
slova v jeho vlastním životě. I nad Janem
je Hospodinův Duch. I jeho Hospodin pomazal a poslat hlásat radostnou zprávu pokorným. Jan také svým způsobem obvazuje
ty, jimž puká srdce, oznamuje zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásá Hospodinovo milostivé léto. Také Jan jásá
v Hospodinu a jeho duše plesá v Bohu,
protože vidí přicházet Ženicha, raduje se
z jeho hlasu a nebojí se ustoupit ze scény,
aby dostal prostor tento Ženich. Janův šat z
velbloudí srsti, je opravdu rouchem spásy.
Janův křest otevírá cestu k nové spravedlnosti a k Boží slávě přede všemi národy.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15.12.
Nm 24,2-7.15-17a
Mt 21,23-27
Nemyslíme to špatně: také my
klademe Pánu otázky. Podobně jako tenkrát, i dnes nám na
ně mnohdy Ježíš odpovídá
dalšími otázkami.

1. čtení Iz 61,1-2a.10-11
Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat
radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž
puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu
uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.
Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá
v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl
mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného
věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako
země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít
setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti
a slávě před všemi národy.

ÚTERÝ 16.12.
Sof 3,1-2.9-13
Mt 21,28-32
Upřímnost, s jakou reaguje
ten první oslovený syn na otcovu výzvu, ať je vzorem pro Žalm Lk 1,46-50.53-54
mou modlitbu. Až když si
Duch můj plesá v Bohu mém!
uvědomím, co pro mě Otec
znamená, ať mě přemohou
Velebí – má duše Hospodina – a můj
výčitky a kéž jdu!
STŘEDA 17.12.
Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17
Možná bychom některé osoby
z vlastního rodokmenu vymazali. Ježíš však bere své lidství naplno! Nic lidského mu
není cizí.
ČTVRTEK 18.12.
Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
Anděl, posel Boží, je činný,
když Josef spí. Nebojme se
připustit, že tolik rozhodujících věcí se vyřeší ve spánku.
Ve spánku spravedlivých.
2 Den Páně

duch jásá v Bohu, mém spasiteli, – neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
– Od této chvíle mě budou blahoslavit –
všechna pokolení.
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. – Jeho jméno je svaté – a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení –
k těm, kdo se ho bojí.
Hladové nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou. – Ujal se svého
služebníka Izraele, – pamatoval na své
2. čtení 1 Sol 5,16-24

Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se modlete.
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.
Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvání

z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré,
toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod
jakoukoli tvářností.
Sám Bůh pokoje kéž vás dokonale posvětí. Ať si
uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod našeho Pána Ježíše Krista.
Věrný je ten, který vás povolává, a on to také
splní.

Evangelium Jan 1,6-8.19-28
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.
Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím
světlem, měl jen svědčit o tom světle. Toto je
Janovo svědectví, když k němu židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali:
„Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já
nejsem Mesiáš.“ Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“ Řekl: „Nejsem.“ „Jsi ten Prorok?“ Odpověděl: „Ne.“ Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme
dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o
sobě?“ Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti:
‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“
Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč
tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani
ten Prorok?“ Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte; ten,
který má přijít po mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u opánků.“ To se stalo v Betánii
na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil.

Vánoční bohoslužby
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
31.12.

Fulnek
16:30 a 22:00
nedělní pořad bohoslužeb
nedělní pořad bohoslužeb
Fulnek
15:30
Jerlochovice 23:00

Texty k rozjímání
PÁTEK 19.12.
Sd 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25
Neboj se, Zachariáši, neboj se,
N.N., i tvá modlitba byla vyslyšena! I když třeba nebyla
vyplněna tak, jak sis přál.
SOBOTA 20.12.
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38
„Chaire“, Maria, raduj se! Je
přiléhavější, než naše ustálené
„zdrávas“. Nelze si představit
lepší přípravu na svátky Narození. Provází mě adventem i
Mariina ochota?
NEDĚLE 21.12.
4. neděle adventní
2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16
Řím 16,25-27
Lk 1,26-38

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

Den Páně 3

Ohlášky
♣ 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.
♣ Od středy 17. prosince se
budeme
modlit
novenu
k Narození Páně. Schéma
modlitby je součástí Dne
Páně.
♣ V sobotu 20. prosince zveme v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.

Advent
Jako každý rok nám slavnost
Narození Páně opět ukazuje,
že naše cesta adventem i životem má cíl. Všechny lidské bytosti jsou totiž povolány, aby se staly Božími dětmi, aby žily naplněný život
ve společenství s Bohem.
Když slavíme advent, podílíme se na podvědomém stesku lidstva po setkání s Bohem. Bůh je nám stále nablízku, přichází do naší temnoty. Připomínáme si, že
Bůh před dvěma tisíci lety
vstoupil do našeho světa skrze Ježíše Krista. Myslíme na
to, jak dnes stále přichází
mezi nás, do života každého
člověka, a očekáváme jeho
slavné zjevení na konci času.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

14.12. Fulnek

Ne 14.12. _____________________
Út 16.12. Za † Zdenku Marhefkovou
a duše v očistci
St 17.12. _____________________
Čt 18.12. _____________________
Pá 19.12. Za † Marii Šulákovou a rodiny jejích
dětí
So 20.12. _____________________
Ne 21.12. Za † rodiče Vráblovy a sourozence
Stachovice
Ne 14.12. Za † Jana a Marii Divínovy a dceru
Út 16.12. Za † Pavla Zemana a Marii
Hrubošovou
Ne 21.12. Za † Františka Černocha, rodiče
a sourozence
Děrné
Ne 14.12. Za † Josefa Skočka a duše v očistci
St 17.12. Za † Miroslava Krystka, za † a živou
rodinu Krystkovu, Šichorovu a Čížovu
Ne 21.12. Mše svatá za farnost

Lukavec
Ne 14.12. Mše svatá za farnost
Čt 18.12. David 50
Ne 21.12. Kudělová
Vrchy
Ne 14.12. Za † rodiče Beinhauerovy a syna
Ne 21.12. Za † Marii Víchovou, manžela
a bratra a za † Josefu Tegelovou,
syna, rodiče a bratra

