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DEN PÁNĚ

2. neděle v mezidobí

17. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Je to zvláštní svatba, na kterou nás zve
Janovo evangelium o druhé neděli
v mezidobí (cyklus C). Uprostřed
oslav dojde víno a zdá se, že středem
pozornosti jsou všichni ostatní jen ne
ženich a nevěsta.
Zmínka o ženichovi
se objeví jen jakoby
mimochodem, a to
tehdy, když správce
svatby komentuje
jeho neobvyklé počínání, o kterém
evidentně sám ženich nemá ani potuchy. Dá se však říci,
že právě správcova
reakce na dobré
víno, adresovaná
ženichovi,
hraje
v úryvku velmi důležitou roli.
Nevidíme totiž tvář skutečného ženicha této svatby, ale jeho profil naznačený správcovými slovy nám dává
vytušit tvář jiného Ženicha, kterého
nám chce evangelista představit.
Správce říká: „Každý člověk předkládá nejdříve dobré víno, a teprve až se
hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi
uchoval dobré víno až do této chvíle.“
Dává tak patřičně najevo, že ženich se
zachoval úplně jinak než „každý člo-

věk“. Ano, právě rozdíl mezi počínáním
„každého člověka“ a domnělým počínáním
onoho ženicha nastiňuje siluetu Ježíšovy postavy, kterou nám představuje evangelista
Jan. My, adresáti evangelia, na rozdíl od
správce svatby víme, že
„dodavatelem“ dobrého
vína není ženich. Je nám
proto jasné, že ten, kdo
zachoval dobré víno až do
této chvíle, je někdo, kdo
se zásadně vymyká kategorii „každý člověk“. Proto
nás neudivují slova, kterými evangelista uzavírá celý
příběh: „a jeho učedníci v
něj uvěřili“.
Učedníci v Ježíše uvěřili na
základě znamení v Káně
Galilejské, my, kteří tvrdíme, že v Ježíše už dávno
věříme, si na základě tohoto stejného znamení můžeme ujasnit, v jakého Ježíše vlastně
věříme. Ježíš, kterého představuje evangelista Jan, není ten, jenž by chtěl kazit lidskou
radost. Naopak, on jediný dává každé naší
radosti skutečnou kvalitu a zaručuje její trvání. Je i pro nás Ježíš oním Ženichem,
který naplňuje smyslem všechno naše konání
(i to, které se podobá vláčení kamenných
nádob), a vlévá plnost radosti do každé naší
zkušenosti (i do té, která se zdá být naplněná
leda tak obyčejnou vodou)?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 18.1.
1 Sam 15,16-23
Mk 2,18-22
Novost Ježíšova učení dokáže
opravdu rozervat starý obal.
Nelpím příliš na starých,
osvědčených, dobře do ruky
padnoucích nádobách, které
se s jeho vínem nesnesou?
ÚTERÝ 19.1.
1 Sam 16,1-13
Mk 2,23-28
Ježíš boří představy mnohých.
Připomíná skutek, který bychom i my považovali za
„znesvěcení“. Opravdu Syn
Davidův!
STŘEDA 20.1.
1 Sam 17,32-33.37.40-51
Mk 3,1-6
„Kontrolorům“ nezáleželo na
člověku s ochrnutou rukou,
ale na přesnosti dodržování
nařízení. Na počátku stála
zatvrzelost jejich srdce, která
Ježíše tak zarmoutila. Mohu
jej já opačným přístupem rozradostnit?
ČTVRTEK 21.1.
1 Sam 18,6-9; 19,1-7
Mk 3,7-12
Ježíš chce loďku, aby se na
něj všichni netlačili. On je víc
než léčitel. Respektujeme jeho přání při našem zvěstování
evangelia?

1. čtení Iz 62,1-5
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak
světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni
králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem,
které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou
korunou v Hospodinově ruce, královskou čelenkou v dlani svého Boha. Nebudeš se již nazývat
„Opuštěná“ a tvá zem „Osamělá“. Tvým jménem
bude „Mé zalíbení je v ní“ a jméno tvé země „V
manželství daná“, neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch
snoubí s pannou, tak se s tebou zasnoubí tvoji
synové. Jako se raduje z nevěsty ženich, tak se
tvůj Bůh zaraduje z tebe.

Žalm 95
Vypravujte mezi všemi národy
o Hospodinových divech.
Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Zpívejte Hospodinu,
velebte jeho jméno!
Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! – Vypravujte
mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o
jeho divech.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte
Hospodinu slávu a moc, – vzdejte Hospodinu
slávu, hodnou jeho jména.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! –
Třeste se před ním, všechny země! – Hlásejte
mezi pohany: – Hospodin kraluje, národy řídí
podle práva.

2. čtení 1 Kor 12,4-11

PÁTEK 22.1.
Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze
1 Sam 24,3-21
jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze
Mk 3,13-19
Budu dnes prosit za ty, které jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je
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pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k
tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž
Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž
Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává
víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky,
jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému
zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými
neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl
vykládat, co tím jazykem bylo řečeno. To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně přiděluje
každému zvlášť, jak chce.

Texty k rozjímání
k sobě Pán zavolal. Aby k
němu také opravdu přišli…
SOBOTA 23.1.
2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Mk 3,20-21
Obvinění, které vznesli snad
dokonce i jeho příbuzní, se
pro mnoho Ježíšových následovníků stane určujícím. Snad
proto je s takto označenými
solidární.

NEDĚLE 24.1.
3. neděle v mezidobí
Neh 8,2-4a.5-6.8-10
Evangelium Jan 2,1-11
1 Kor 12,12-30
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšo- Lk 1,1-4; 4,14-21
va matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a
Ohlášky
jeho učedníci.
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už ♣ Každý pátek v 16:30 zveme
nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, na faru do scholičky, kde se
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řek- budeme připravovat na mši
la služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řek- svatou. Tento pátek se děti
sejdou v čajovně.
ne.“
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, urče- ♣ V pátek po mši svaté budou
ných k očišťování předepsanému u židů, a každý mít setkání ministranti.
džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služební- ♣ Od 18. do 25. ledna probíhá
týden modliteb za jednotu
kům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po křesťanů. Zveme k modlitbě
okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste za jednotu věřících v Ježíše
správci svatby!“
Krista v 15 hodin na modlitbu
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu Korunky a na večerní mši svaproměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale tou.
služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal ♣ V době jarních prázdnin, ve
si ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá středu a ve čtvrtek, připravuje
nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podna- mládež pro děti od 1. do 6.
pijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až třídy program. Děti budou na
faře přes den a spát půjdou
do této chvíle.“
domů. Pokud budete mít záTo byl v galilejské Káně počátek znamení, která jem poslat své děti na faru,
Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učední- přihlaste je u o. Jozefa.
ci v něj uvěřili.
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Triduum sv. V. Pallottiho
Ve dnech 22. – 24. ledna zveme do kostela Nejsvětější
Trojice a na faru na triduum
k svátku sv. Vincence Pallottiho na téma „Milosrdní
jako Otec“ . Přednášet bude
P. Jan Larisch, prezident
Diecézní charity ostravskoopavské.
Program:
Pátek 22. ledna:
17:00 – fara – přednáška –
„Kristova láska nás vybízí –
biskup Josef Martin Nathan zakladatel Městečka Milosrdenství v Branicích“.
18:00 – mše svatá s homilií,
hlavní celebrant P. Jan Larisch.
Sobota 23. ledna:
8:00 – mše svatá s homilií,
hlavní celebrant P. Jan Larisch.
9:00 – fara – přednáška
„Charitní dílo – P. Rudolf
Nejezchleba
– zakladatel
Charity na Ostravsku“.
10:00 – „Kdo potřebuje dnes
naší pomoc“ – prostor pro
příspěvky, otázky a odpovědi.
11:00 – 11:30 – společná
závěrečná modlitba.
Neděle 24. ledna:
Mše svatá ke cti sv. Vincence
Pallottiho ve všech kostelích
naší farnosti. Po mši svaté
možnost uctívání ostatků sv.
Vincence Pallottiho.
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Úmysly mší svatých

17.1. -

Fulnek
Ne 17.1. Za † Edeltraudu Zalabákovou a rodiče
z obou stran
Út 19.1. Za † Olgu Fialovou
St 20.1. Za † Vladislava, Marii a Annu Vaněčkovy, za † rodiče Šrekovy, 2 syny a
požehnání pro živou rodinu
Čt 21.1. Za † Františka Trávníka a živou
rodinu, za rodinu Šichorovu, vnoučata
a pravnoučata
Pá 22.1. Za † Martina Jurčeka, živou rodinu
Jurčekovu a Dorneanovu
So 23.1. _____________________
Ne 24.1. Za † rodiče Fišerovy, syna, dceru
a vnuka
Stachovice
Ne 17.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a za živou rodinu
Út 19.1. Za † a živou rodinu Pellešovu,
Brzákovu, Katarinu Garecovou
a otce Huberta Šulu
Ne 24.1. Za † rodinu Chrásteckou, Emilii
Holáňovou, manžela a živou rodinu
Děrné
Ne 17.1. Za † a živou rodinu Storzerovu
St 20.1. Za † Josefa Skočka, za † a živou
rodinu
Ne 24.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy,
za duše v očistci
Ne 17.1. _____________________
Čt 21.1. _____________________
Ne 24.1. Kudělová

Lukavec

Vrchy

Ne 17.1. Za † Boženu a Kristýnu Pavlíkovy,
rodiče a sourozence
Ne 24.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence

