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

DEN PÁNĚ

4. neděle adventní

21. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Když vyprávíme pohádku, potom se jaksi samo sebou rozumí, že to, o čem se
hovoří, se stalo dávno. To, co bylo dávno, bývá trochu idealizováno a střízlivý
člověk ví, že to, v čem žijeme dnes, není
ani ideální, ani pohádka.
Jak je to ale s texty
Písma, které - ať už
starozákonní, nebo
novozákonní - leží v
minulosti? Jistěže
jsme přesvědčeni o
jejich pravdivosti a
důležitosti - ale podívejme se opravdu
do hloubky našeho
vědomí. Nejsou to
pro nás tak trochu
idealizované pohádkové záležitosti?
Nebylo by divu,
kdyby to tak bylo.
Protože člověku
není zcela lehkým a
samozřejmým vnímat Boží přítomnost v
dějinách jako trvalou a stále stejně působící. Řada křesťanů si příliš jasně neuvědomuje, že to, co přináší Písmo, není
dějepis, ale dějiny spásy! Což je skutečnost nad všechny dějiny a dějepisy! Dějiny spásy jsou totiž trvajícími dějinami

vztahu Boha k lidem. Dějiny spásy se děly , dějí a budou dít. A to znamená, že my
jsme jejich účastníky právě tak, jako David, jako Panna Maria, jako všichni, o
nichž se v Písmu dočteme. A také to znamená, že jejich
účastníkem je Bůh,
ten který je stejný
dnes jako v době
Ježíšova narození,
jako v době krále
Davida, jako kdykoliv…
Když si toto všechno uvědomíme, bude nám snad jasnější, že slova evangelia nevedou jen do
minulosti, ale stejně
vedou i do přítomnosti. Že ten skvělý
Bůh, který posílá
svého anděla k Panně Marii, který si ji
vyvolil za matku
svého Syna, přichází ke mně a říká nějakým způsobem i mně slovo vyvolení, i
když k jinému úkolu, než byl úkol Mariin.
A na mně je, abych tomuto Bohu věřil podobně, jako mu věřila Maria. Protože ne
jenom tehdy, ale i dnes se mají dít Boží
věci skrze ty, kdo Bohu uvěřili.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 22.12.
1 Sam 1,24-28
Lk 1,46-56
Anna, Samuelova matka, odevzdává svého mladičkého
chlapce Hospodinu. Její radost vyjádřená chvalozpěvem
je předznamenáním Mariina
Magnificat. Měl jsi někdy v
životě podobnou radost? Nebraň se jí!
ÚTERÝ 23.12.
Mal 3,1-4.23-24
Lk 1,57-66
Poslední starozákonní spis:
tavení, tříbení, bělení. Jak
pálí, bolí, štípe a dráždí příprava na zvěst Nového zákona!
STŘEDA 24.12. Štědrý den
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Lk 1,67-79
Každé ráno, když se i nám po
noci „rozváže jazyk“, můžeme i my takto velebit Boha!
Kéž při modlitbě breviáře
vzpomeneme na situaci, ve
které
se
Zachariášovi
„otevřela ústa“.
ČTVRTEK 25.12.
slavnost Narození Páně
Iz 52,7-10
Žid 1,1-6
Jan 1,1-18
Kéž dovedeme v příštích
dnech, týdnech, měsících
zvěstovat radost ze Slova. Pak
naši církev, Pánovu společnost, která svolává a utěšuje,
budou s radostí vítat všechny
2 Den Páně

1. čtení 2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já
bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v
srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi
a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví
Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych
bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys
byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl
jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem
před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím
svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a
bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní
zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským
lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho
nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům
tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým
otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde
z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu
budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé
království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn
bude pevný navždy.“

Žalm 88
Navěky chci zpívat
o Hospodinových milostech.
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
– po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou
věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena
milost.“ - Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, –
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: – Navěky zajistím tvůj rod – a tvůj trůn zbuduji na

všechna pokolení.
Texty k rozjímání
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, – můj Bůh a
končiny, všechny dřívější
skála mé spásy. – Navěky mu zachovám svou „trosky“.
milost, – má smlouva s ním platit nepřestane.“
PÁTEK 26.12.
svátek sv. Štěpána
2. čtení Řím 16,25-27
Sk 6,8-10; 7,54-60
Bratři! Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle Mt 10,17-22
evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání Jáhen Štěpán, plný milosti a
o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, síly, dokáže být i dnes moskteré bylo skryté od věčných časů, ale nyní je tem mezi kolébkou a křížem.
zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Vždyť v každé kolébce je záBoha a oznámeno všem národům, aby ho vírou rodek kříže!
poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je
SOBOTA 27.12.
moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné svátek sv. Jana
věky. Amen.
1 Jan 1,1-4
Jan 20,2-8
Evangelium Lk 1,26-38
Mladičký Jan Petra předběhl.
Dovnitř přesto nevešel. MožAnděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejskéná maličkost. Ale provází celé
ho města, které se jmenuje Nazaret, k panně za- církevní dějiny.
snoubené s mužem jménem Josef z Davidova
rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní NEDĚLE 28.12.
vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s Svátek Svaté Rodiny Ježíše,
tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, Marie a Josefa
co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: Sir 3,3-7.14-17a
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Bo- Kol 3,12-21
ha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Lk 2,22-40
Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude Ohlášky
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho ♣ Dnes odpoledne v 15:00
království nebude mít konce.“ Maria řekla andě- zveme do Fulneku k vánoční
lovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepozná- svátosti smíření.
vám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí ♣ V úterý zveme v 8 hodin
ráno děti, mládež i rodiče na
na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také rorátní mši svatou, po mši
dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje pří- svaté bude společná snídaně,
buzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už po které budeme společně
v šestém měsíci, ačkoli byla považována za ne- zdobit stromky v kostele. Veplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ čer mše svatá nebude.
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi ♣ Ve středu 24.12. dopoledne
navštívíme nemocné.
stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.
♣ Děrenští farníci vás srdečně
Den Páně 3

Ohlášky
zvou na cestu do Betléma, a
to ve čtvrtek 25.12. v 16:30
„Na Pastvině“ v Děrném.
Cesta značená svícemi vás
přivede od kostela až do cíle.
♣ V sobotu je svátek sv. Jana. Při mši svaté v 8 hodin
budeme žehnat víno.
♣ V předvečer svátku Svaté
Rodiny zveme na setkání do
čajovny. Začneme mši svatou v 17:30 v kapli. Při mši
svaté budeme žehnat víno.
♣ V neděli při mši svaté obnoví manželské páry své
manželské sliby.
♣ Možnost prohlídky betléma ve farním kostele bude
28.12., 30.12., 1.1. a 2.1.
vždy mezi 15:00 – 18:00
hodinou. Prosíme o pomoc
při hlídání kostela. Vzadu v
kostele se můžete zapsat do
rozpisu této služby.
♣ Ve středu 31.12. v 15:30
hodin zveme do Fulneku na
mši svatou s poděkováním za
uplynulý rok a ve 23 hodin
do Jerlochovic na mši svatou
slouženou na poděkování a
prosbu o Boží požehnání do
nového roku.
♣ Sobotu 17.1. v 17 hodin
budou mít setkání děti, které
se připravují k 1. svatému
přijímání a jejich rodiče.
♣ Během vánoční doby nabízíme farníkům pastorační
návštěvu rodin a žehnání
domu a bytu. Jedná se setkání a o společnou modlitbu
kněze s rodinou. V případě
vašeho zájmu odevzdejte
vyplněný lístek, který je součástí Dne Páně.
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Úmysly mší svatých

21.12. -

Fulnek
Ne 21.12. Za † rodiče Vráblovy a sourozence
Út 23.12. _____________________
St 24.12. 16:30 Za † Marii Lipovskou
a Gabrielu Srubkovou a za † a živou
rodinu Butschkovou
22:00 _____________________
Čt 25.12. Za † Jarmilu Lyčkovou
Pá 26.12. Za † Štěpánku a Rudolfa Purmenské
So 27.12. Za † Vladimíra Vacka, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Ne 28.12. Za † Aurela Dorneana, rodiče a syna
Jiřího
Stachovice
Ne 21.12. Za † Františka Černocha, rodiče
a sourozence
Čt 25.12. Mše svatá za farnost
Pá 26.12. Za † Boženu Bělunkovou
Ne 28.12. Za † Josefa Mikše

Děrné

Ne 21.12. Mše svatá za farnost
Čt 25.12. Za † a živou rodinu Daňovu
Pá 26.12. Za † a živou rodinu Vrbicovu
a Hošovu
Ne 28.12. Za † a živou rodinu Šindlerovu,
Sokolovu a Urbánkovu
Lukavec
Ne
Čt
Pá
Ne

21.12.
25.12.
26.12.
28.12.

Kudělová
Kříž 72
Šimečka 106
Šindler 100

Vrchy

Ne 21.12. Za † Marii Víchovou a za † Josefu
Tegelovou a jejich rodiny
Čt 25.12. Za † rodiče Vaňkovy, za † rodinu
Indrákovu a Hlavovu a k Panně Marii
o ochranu za živou rodinu
Pá 26.12. Mše za farnost
Ne 28.12. Za † rodinu Bednaříkovu a Homolovu

