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

DEN PÁNĚ

Svátek Svaté rodiny

27. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Je nazaretská rodina příkladem pro
dnešní křesťanské rodiny? Často se
říkává, že ano, ale mnohdy se také zdá,
že je to příklad poněkud nereálný. Málokdo by přece
tvrdil, že jeho
rodinu tvoří jen a
pouze světci! A
přece je zde souvislost a to velmi
hluboká a významná. Protože
každý člen křesťanské
rodiny
skrze svůj křest
patří Bohu. Slovo
z druhého čtení:
"Už teď jsme Boží děti" o nás platí! A to i navzdory naším chybám,
hříchům, nedokonalostem.
Je
ovšem pravdou,
že naše hříchy a chyby jsou překážkami. Že náš život znehodnocují anebo
zabraňují mnohému dobrému, co by-

chom mohli nebo chtěli vykonat. A přece by
bylo dobré vidět to, že jsme Boží děti, velmi
jasně a silně. Na tom se totiž dá stavět, na
našich chybách nikoliv. Svatou rodinu lze
popsat stručně takto:
dva svatí lidé a Boží
syn uprostřed. Naše
křesťanské rodiny lze
popsat takto: Boží děti
a Boží syn uprostřed.
Protože on přece řekl,
že bude s námi do konce časů a také řekl, že
bude tam, kde jsou dva
nebo tři shromážděni v
jeho jménu. A také řekl, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
To znamená, že chce
být s námi i v naší slabosti, v tom všem, kde
nejsme nijak vynikající. Jistě není třeba pochybovat o tom, že on
svá slova věrně dodrží. Proto se nemusíme
ohlížet jen na život Svaté rodiny kdysi, ale
můžeme a máme žít křesťanskou svatost,

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28.12.
svátek sv. Mláďátek
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 2,13-18
Masakr, který Bůh svou mocí
neodvrátil. Pláč a bědování by
mělo provázet i nás mj. i při
pomyšlení na děti, které se
nesmí narodit. A Svatá rodina
se zařazuje mezi uprchlíky!
ÚTERÝ 29.12.
1 Jan 2,3-11
Lk 2,22-35
Dovedeme si my, muži, představit bolest Matky, jejíž duši
pronikne meč? Není na našich
bohoslužbách víc žen i proto,
že dokáží být soucitnější?
Dokážu alespoň přijít do chrámu jako Simeon v pravý čas?
STŘEDA 30.12.
1 Jan 2,12-17
Lk 2,36-40
Prorokyně Anna, vdova, dokázala o Pánu svědčit všem,
kdo očekávali vykoupení. Jak
ale hovořit s těmi, kdo na nic
nečekají?
ČTVRTEK 31.12.
1 Jan 2,18-21
Jan 1,1-18
Vítězství milosti nad Zákonem ať mě naplní novým,
vděčným pohledem na Krista.
On mě provázel celý právě
končící rok.
PÁTEK 1.1. slavnost
2 Den Páně

1. čtení Sir 3,3-7.14-17a
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil
právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje
své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních
dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí
otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce,
když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábneli mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím,
když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl
soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé
hříchy.

Žalm 127
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí
Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
– abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny
svého života.

2. čtení Kol 3,12-21
Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní
projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu,
pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A
nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je
svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne
Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať
je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem
poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko
dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkuj-

te Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte
svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky.
Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to
patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti,
aby neztrácely odvahu.

Evangelium Lk 2,41-52
Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma
na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct
let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když
ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal
chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili
se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho
našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho
slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili
a jeho matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to
udělal? Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“ Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“ Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do
Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno
uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval
moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.

Ohlášky
♣ Ve čtvrtek 31.12. zveme v 15 hodin do kostela ve Fulneku na modlitbu Korunky a v 15:30 na
mši svatou s poděkováním za uplynulý rok.
♣ Ve čtvrtek 31.12. zveme ve 23 hodin do Jerlochovic na mši svatou slouženou na poděkování a
prosbu o Boží požehnání do nového roku.
♣ Ve čtvrtek a v pátek nebudou adorace.
♣ V pátek 1. ledna je slavnost Matky Boží Panny
Marie
a světový den modliteb za mír.
V kostelích bude nedělní pořad bohoslužeb.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy

Texty k rozjímání
Matky Boží, Panny Marie
Nm 6,22-27; Gal 4,4-7
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21
Naše synovství a dědictví není
podmíněno žádnou naší aktivitou. Ale pramení prostě z
toho, že Bůh mě má rád. Na
tento vztah mohu hledět stále
s údivem, jako pastýři. V přítomnosti Jeho Matky ať je mi
dobře…
SOBOTA 2.1.
1 Jan 2,22-28
Jan 1,19-28
V úryvku si všimnu vztahu
mezi Otcem, Synem a svatým
Duchem, kterého jsme přijali.
Důraz na vztahovost ať mě v
tomto roce provází ve všedních dnech!
NEDĚLE 3.1.
2. neděle po Narození Páně
Sir 24,1-4.12-16
Ef 1,3-6.15-18
Jan 1,1-18

Dary pro farnost
Číslo účtu: 1857094389/0800
Variabilní smyboly:
kostel Fulnek
8010501
fara Fulnek
8010502
kostel Děrné
8010503
kostel Stachovice 8010504
kostel Lukavec 8010505
kostel Vrchy
8010506
kostel Jerlochovice 8010507
Den Páně 3

Ohlášky
a údržbu kostelů. Ve Dni Páně
najdete variabilní symboly,
které byly přiděleny jednotlivým kostelům.
Ve Fulneku bude sbírka na
vytápění kostela.
♣ Možnost prohlídky betléma
ve farním kostele bude 27.12.,
29.12., 30.12., 1.1. vždy mezi
15:30 – 17:00 hodinou. Prosíme o pomoc při hlídání kostela. Vzadu v kostele se můžete
zapsat do rozpisu této služby.
♣ V tomto týdnu nebudeme
navštěvovat nemocné.
♣ V sobotu 2. ledna v 15:30
zveme na modlitbu růžence a
v 16:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 15:30 bude možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ Stejně jako v loňském roce
nabízíme farníkům během
vánoční doby 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.
♣ V sobotu 16. ledna zveme
na 1. farní ples. Cena plesu v
předprodeji činí 180 Kč na
osobu a zahrnuje místenku
s večeří. Vstupenky si můžete
koupit u Vojty Lipinského
(737 688 077). Budeme rádi,
když ples podpoříte příspěvkem do tomboly.
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Úmysly mší svatých

27.12.2015 Fulnek

Ne 27.12. Za † Aurela a Antonii Dorneanovy
rodiče a syna Jiřího
Út 29.12. Mše svatá za farnost
St 30.12. Za † rodiče a požehnání pro živou
rodinu
Čt 31.12. Za † Danu Šindlerovou a požehnání
pro živou rodinu
Pá
1.1. Za † Jiřinu Bártkovou, rodinu
Durychovu a požehnání pro živou
rodinu
So
2.1. Za členy živého růžence
Ne 3.1. _____________________
Stachovice
Ne 27.12. ____________________
Út 29.12. ____________________
Pá
1.1. ____________________
Ne 3.1. Za † Karla Růčku
Děrné
Ne 27.12. Za † rodiče Kocurovy a Kubovy,
za † a živou rodinu
St 30.12. Za rodinu Chrástkovu
Pá
1.1. Za † Annu Kolovratovou
a duše v očistci
Ne 3.1. Za † Jaroslava Lecha a rodiče,
za † a živou rodinu Lechovu
Lukavec
Ne 27.12. ______________________
Pá
1.1. Za členy živého růžence
Ne 3.1. Sokolová Božena
Vrchy
Ne 27.12. Mše svatá za farnost
Pá
1.1. Za † a živé farníky
Ne 3.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče,
sourozence a za † Stefanii Briovou

