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

DEN PÁNĚ

2. neděle po Narození Páně

3. ledna

K zamyšlení
Pro mnoho lidí Vánoce už skončily,
začala “obyčejná rutina”. Pro nás křesťany však vánoční doba pokračuje ještě několik dní, až do následující neděle
svátku Křtu Páně. Tyto dny nejsou
“násilným natahováním” svátků. Církev
velmi dobře ví, že každý člověk potřebuje
delší čas k pochopení,
vstřebání, přijetí.
Fakt, že se Kristus skutečně narodil, nepopírají
ani historici. To je dnes
“samozřejmostí”. Bylo
by však “málo” uznat,
že Kristus před 2000
lety ležel v jeslích. Neuralgický bod křesťanské
zvěsti je ujištění, že se
Ježíš narodil pro mě a
pro tebe! On přišel z
lásky k člověku, ke každému z nás, čili
kvůli mně! Kristus je ten největší dárek, jaký jsme mohli objevit u vánočního stromku. Dárek od samotného
Otce. Dárek cennější než nejnovější
typ mobilního telefonu či DVD. A pokud jsme nežasli nad tímto dárkem,
pokud nám připadal “fádní a nezajímavý”, pak to znamená, že jsme jej dosud
“nerozbalili”! A … ne nadarmo nám
církev poskytuje čas, abychom se vrátili k vánočnímu stromu a “objevili”

neprodejné

ten přehlédnutý dar – ne od partnera či přátel, ale od samotného Otce.
Nově smíme žasnout nad tou neuvěřitelnou
zvěstí, že Otec si na mě “vzpomněl” a dal mi
“to nejlepší” On si mě všiml, nezapomněl na
mě! Podobně můžete žasnout,
že Bůh na mě nezapomněl, a
dal mi … svého Milovaného.
A pokud uvěřím té neuvěřitelné zvěsti, že Ježíš je ten dárek
určený právě mně, pak v tom
daru najdu … další dárky:
ujištění, že Bůh na mě nezapomněl, že je mi blízko. Že
nejsem sám. Že v Ježíši nacházím sílu a motivaci pro
svůj normální život. Že si
“mohu dovolit” být slabý, připouštět svoje slabosti a selhání – vždyť Kristus sestoupil
“na moji úroveň”, aby mi podával ruku, posiloval. Mohu si
dovolit ukázat “svoje rány z minulosti”, svoje obavy a nejistoty – Kristus je totiž skutečný člověk, který s “lidským” (ba
“nadlidským”!) pochopením vnímá a podává
uzdravující balzám svého slova.
V Kristu mohu nacházet toto všechno … a
ještě mnohem víc. Boží Syn se právě svým
vtělením “předimenzoval” na moji míru, chápavost i omezenost. Takového Boha jsme
potřebovali – ne daleko v nebi, ale “na zemi”, na naši míru. Boha pro člověka, pro mě
a pro tebe.

Texty k rozjímání

1. čtení Sir 24,1-4.12-16

Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého
Pondělí 4.1.
lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího
1 Jan 3,7-10
Nemůže páchat hříchy, proto- a velebí se před jeho zástupy: Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel mi poručil vztyže se narodil z Boha.
čit stan. Řekl mi: "Usaď se v Jakubovi, v Izraeli
Jan 1,35-42
měj své dědictví! " Před věky na počátku mě
stvořil, až na věky být nepřestanu. Před ním ve
Našli jsme Mesiáše.
svatostánku jsem konala svou službu a pak na
Siónu jsem obdržela sídlo.Usadil mě v městě,
Úterý 5.1.
které miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám
1 Jan 3,11-21
svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila koPřešli jsme ze smrti do života, řeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.
protože milujeme bratry.
Žalm 147
Jan 1,43-51
Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Ty jsi Boží Syn, ty jsi král
Izraele.
Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, chval svého Boha, Sióne, že zpevnil závory tvých bran, požehStředa 6.1.
nal tvým synům v tobě.
Slavnost Zjevení Páně
Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí. Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho
Iz 60,1-6
Hospodinova velebnost září slovo.
Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikánad tebou.
zání Izraeli. Tak nejednal se žádným národem:
Ef 3,2-3a.5-6
nesdělil jim svá přikázání.
Nyní bylo oznámeno, že také
pohané mají stejná dědická 2. čtení Ef 1,3-6.15-18
Bud' pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
práva.
Krista, který nás zahrnul z nebe rozmanitými
Mt 2,1-12
duchovními dary, protože jsme spojeni s KrisPřišli jsme od východu poklotem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvonit se králi.
řením světa, abychom byli před ním svatí a neČtvrtek 7.1.
1 Jan 3,22-4,6
Zkoumejte duchy, zdali jsou z
Boha.

2 Den Páně

poskvrnění; v lásce nás ze svého svobodného
rozhodnutí předurčil, abychom byli přijati za
jeho děti skrze Ježíše Krista. To proto, aby se
vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí pro zásluhy svého milovaného Syna.

Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestávám za vás děkovat, když na vás vzpomínám
ve svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána
Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci
chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete
moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí
vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch,
které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

Texty k rozjímání
Mt 4,12-17.23-25
Přiblížilo se nebeské království.

Pátek 8.1.
1 Jan 4,7-10
Bůh je láska.
Mk 6,34-44
Evangelium Jan 1,1-18
Rozmnožením chlebů ukazuje
Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, Ježíš, že je prorok.
a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstaSobota 9.1.
lo nic, co jest.V něm byl život, a ten život byl
světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota 1 Jan 4,11-18
ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jme- Když se milujeme navzájem,
noval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o Bůh zůstává v nás.
tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On Mk 6,45-52
sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom
Uviděli ho, jak kráčí po moři.
světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého
člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo, a
svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do Neděle 10.1.
vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Svátek Křtu Páně
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dět- Iz 40,1-5.9-11
mi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne
Zjeví se Hospodinova velebz krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi ná- nost; každé tělo uzří jeho spámi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od su.
Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Tit 2,11-14; 3,4-7
Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, Spasil nás v koupeli znoo kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně,
vuzrození a obnovení Duchem
má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.' "
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za svatým.
milosti: Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, Lk 3,15-16.21-22
milost a pravda přišla skrze Ježíše Krista. Když byl Ježíš pokřtěn a modBoha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, lil se, otevřelo se nebe.
který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal
zprávu.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve středu 6. ledna připadá
slavnost Zjevení Páně, lidově
“Třech Králů“. Srdečně zveme na mši sv. v 17:00 do Děrného a v 18:00 do Fulneku.
Při mších svatých budeme
žehnat vodu, křídu, kadidlo a
zlaté předměty s náboženskou
tématikou.
♣ Ve čtvrtek 7. února 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 muži.
♣ V sobotu 9. ledna bude v 16
hodin mše svatá s nedělní
platností v Jestřábí.
♣ V neděli 10. ledna je svátek
Křtu Páně. Při mši svaté obnovíme své křestní sliby. Přineste sebou křestní svíce.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 10. ledna v 17:30 na
faře.
♣ Tříkrálová sbírka bude
v Děrném a v Lukavci probíhat v pátek 8. ledna v podvečerních hodinách. Ve Fulneku a ostatních vesnicích pak v
sobotu 9. ledna. Začneme mši
svatou v 8 hodin, po mši svaté
bude požehnání koledníkům.
Prosíme koledníky a rodiče,
aby připravili tříkrálové korunky. Koledníci, pozvěte na
koledování své kamarády.
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Úmysly mší svatých

3.1. Fulnek

3.1. _____________________
5.1. _____________________
6.1. Za † Josefa Šreka, rodiče a sourozence
z obou stran a za živou rodinu Šrekovu
Čt
7.1. _____________________
Pá
8.1. Za † Jana Starečka a živou rodinu
So
9.1. _____________________
Ne 10.1. Za † Josefa Kubového, rodiče,
manželku a za živou rodinu
Ne
Út
St

Stachovice
Ne 3.1. Za † Karla Růčku
Út
5.1. Za členy živého růžence
Ne 10.1. Za † rodinu Moravcovu a Bačovsku
a za živou rodinu
Děrné
3.1. Za † Jaroslava Lecha a rodiče,
za † a živou rodinu Lechovou
St
6.1. Za členy živého růžence
Ne 10.1. Za † Josefa Kysilka a duše v očistci
Ne

Lukavec
Ne 3.1. Sokolová Božena
Čt
7.1. David 101
Ne 10.1. Maleňák 27
Vrchy
3.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče,
sourozence a za † Stefanii Briovou
Ne 10.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vaňkovu a za
živou rodinu
Ne

