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

DEN PÁNĚ

3. neděle v mezidobí

24. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Jste povoláni,
abyste dovršili Boží dílo.
Především z celého srdce děkuji Bohu,
který vás ve svém milosrdenství vyvolil a povolal. On vás poslal jako dělníky na svou žeň, aby skrze vaši službu
byla
zachována
víra, aby rostla láska v Kristově ovčíně a aby ti, které je
ještě třeba dovést
do
společenství
jeho vyvolených,
byli
připraveni
k přijetí daru víry.
Radujte se stále
v Pánu, opakuji:
Radujte se! Neboť
spolu s vaším vyvolením a povoláním ke spolupráci
na Božím díle vám Bůh dal všechny
milosti a víru oživenou láskou, abyste
ve všem mohli být věrnými sluhy
Krista. A tak skrze milosrdenství našeho Boha a milost našeho Pána Ježíše
Krista ponesete ovoce a vaše ovoce
bude zůstávat, jak tomu chce Bůh.
Avšak abyste byli věrní, nesmíte obdržené dary zavinout do plátna a ukrýt
je. Je třeba jich užívat pro dobro své
duše a k hojné spáse druhých. Všichni
povolaní a vyvolení obdrželi od Pána
talenty podle míry jejich vyvolení a
svatého povolání. Avšak ne všichni
projevují věrnost v jejich užívání a jen

málo je těch, kteří svou věrností tyto talenty
rozhojňují. Proto hleďme, abychom se díky
milosrdenství našeho Boha a milosti Pána
Ježíše Krista mohli stát věrnými ve všem
podle Boží vůle. Naším úkolem je spolupracovat na hlásání evangelia s mocí Boha, který nás vykoupil a obdaroval
svatým povoláním, a to ne
pro naše skutky, ale pro své
veliké milosrdenství a milost
darovanou nám v Ježíši Kristu. A protože on je první
z mnoha bratří,musíme se
stávat ve všem jako on. My,
kteří jsme povoláni do svatého příbytkuskrze milosrdenství a milost našeho Pána
Ježíše Krista, máme děkovat
Bohu, který si nás zamiloval
věčnou láskou. Ukázal nám
příklad v Nejsvětější Panně
Marii, Matce svého jednorozeného Syna,
která tak následovala našeho Pána Ježíše
Krista na všech cestách spravedlnosti, že dokonalou svatostí, milostí a spravedlností převyšovala všechny anděly a všechny vyvolené. Bůh nám ji dal jako vzor k následování a
skrze jednorozeného Syna nám ji dal také za
Matku, abychom na její přímluvu a podle
příkladu jejího celého života mohli vždy následovat našeho Pána Ježíše Krista s vírou,
nadějí a láskou. A tak po všechny dny našeho života až k jeho konci ve všem našem
jednání bude stále více zářit spravedlnost
před lidmi, aby ji viděli a chválili našeho
Otce v nebesích.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 58,6-8.10-11

Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným
volnost, každé jho rozbít?
Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?
Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k
vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo
a rychle se zhojí tvá rána . Před tebou půjde tvá
spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li
ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj souÚTERÝ 26.1.
památka sv. Timoteje a Tita mrak bude jak poledne.“
Hospodin tě povede neustále, bude tě sytit i v
2 Tim 1,1-8
Lk 10,1-9
krajinách vyprahlých, zdatnost dodá tvým kosZ listu tryská velebení Trojice tem; budeš jako zahrada zavlažovaná, jako vodní
spolu s hluboce lidským, přá- zřídlo, jemuž se vody neztrácejí.
telským citem k drahému spolupracovníkovi. Úryvek by Žalm 22
mohl být inspirací i pro naši
Budu tě chválit, Hospodine,
(zejm. církevní) korespondenve velkém shromáždění.
ci…

PONDĚLÍ 25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla
Sk 22,3-16
Mk 16,15-18
Pavel výzvu poslechl a šel s
radostnou zvěstí až na tehdejší „konec světa“. Oč je pro
mě dnes těžší být Jeho svědkem v bezprostředním okolí!

STŘEDA 27.1.
2 Sam 7,4-17
Mk 4,1-20
Zaslíbení: „já mu budu otcem
a on mi bude synem“ se naplní v Ježíšovi. Jeho dům – Církev – si postaví On sám. A z
jiného „materiálu“ než z cedrů…

Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. Chudí se najedí do sytosti, - kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: - „Navěky ať žije vaše
srdce!“
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí - všechny končiny země, - před ním se skloní - všechna
lidská pokolení. - Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, - před ním se skloní všichni,
kdo sestupují v prach.
I má duše bude pro něho žít, - mé potomstvo bude mu sloužit. - Bude vyprávět o Pánu příštímu
pokolení, - lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho
spravedlnost; - „To udělal Hospodin.

ČTVRTEK 28.1.
2 Sam 7,18-19.24-29
Mk 4,21-25
Svým křtem jsem se stal
2. čtení 1.Kor 13,1-8.13
„spolubydlícím“ Krista v jeho
církvi. To je ono „zaslíbení do Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými,
daleké budoucnosti“, o kte- ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a
rém v úryvku mluví David.
zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání,
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ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory
přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A
kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych
vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl,
nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá,
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá.
Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch,
nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Nemá radost
ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať
se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má
naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání
– to bude překonáno. A tak zůstává víra, naděje,
láska – ale největší z té trojice je láska.

Evangelium Lk 10,1-9
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát
(učedníků), poslal je před sebou po dvou do
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl
jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte!
Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou
nepozdravujte.
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte:
'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný
pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí
k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co
vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu.
Nepřecházejte z domu do domu!
Když přijdete do některého města a přijmou vás
tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější
nemocné a říkejte jim:
'Přiblížilo se k vám Boží království!'
Když přijdete do některého města, a nepřijmou
vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte:
'I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!'

Texty k rozjímání
PÁTEK 29.1.
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
Mk 4,26-34
Bůh, který ponechal člověku
svobodnou vůli, nezabránil
úkladné vraždě. Není však
tento příběh zaznamenán proto, abychom si uvědomili, že
On dokáže i hřích obrátit k
dobrému?
SOBOTA 30.1.
2 Sam 12,1-7a.10-17
Mk 4,35-41
Úloha proroka Nátana –
vmést pravdu do očí Davidovi
– byla jistě nebezpečná. Žalm,
který vytryskl kajícímu Davidovi ze srdce, nám však napoví: není láska k Bohu tím
vroucnější, čím víc si uvědomíme naše hříchy?
NEDĚLE 31.1.
4. neděle v mezidobí
Jer 1,4-5.17-19
1 Kor 12,31 – 13,13
Lk 4,21-30

Svatý růženec Fulnek
Hospodaření v roce 2015:
Zůstatek k 31.12.2014
50 177 Kč
Příjmy roku 2015
41 000 Kč
Výdaje roku 2015
69 503 Kč
Zůstatek k 31.12.2015
21 674 Kč
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Ohlášky
♣ Ve Fulneku, místních částech a v obci Vrchy se při
Tříkrálové sbírce 2016 vykoledovalo celkem 156.957,Kč. Jménem Charity Odry
děkujeme všem dárcům za
jejich štědrost, koledníkům za
jejich obětavost a také těm,
kdo pomáhali s organizováním této akce.
♣ Děkujeme všem, kteří se
nějakým způsobem zapojili
do přípravy 1. farního plesu.
♣ Každý pátek v 16:30 zveme
na faru do scholičky, kde se
budeme připravovat na mši
svatou.
♣ V pátek bude mše svatá
s kázáním pro děti.
♣ V sobotu 30. ledna bude
mimořádně mše svatá v 7:30.
♣ V pondělí 1. února zveme
mládež 7. – 9. třídy na výšlap
do hor. Přihlaste se u otce
Jozefa.
♣ V době jarních prázdnin, ve
středu a ve čtvrtek, připravuje
mládež pro děti od 1. do 6.
třídy program. Děti budou na
faře od 8 do 16 hodin. Pokud
budete mít zájem poslat své
děti na faru, přihlaste je u o.
Jozefa.
♣ V roce zasvěceného života
můžeme do 2. února v našem
farním kostele získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svatá zpověď,
přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce).
44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

24.1. Fulnek

Ne 24.1. Za † rodiče Fišerovy, syna, dceru
a vnuka
Út 26.1. Za † rodiče a duše v očistci
St 27.1. Za † Miloslava a Emu Šichorovy
a živou rodinu
Čt 28.1. Za † rodiče Surovcovy, syna
a za živou rodinu
Pá 29.1. Za ministranty naší farnosti
So 30.1. 7:30 ______________________
Ne 31.1. Za † Ludmilu Zobaníkovou a živou
rodinu
Stachovice
Ne 24.1. Za † rodinu Chrásteckou, Emilii
Holáňovou, manžela a živou rodinu
Út 26.1. __________________________
Ne 31.1. __________________________
Děrné
Ne 24.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy,
za duše v očistci
St 27.1. Za † a živou rodinu Sokolovu
Ne 31.1. Za † Františka Sokola a Josefa Manu
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 24.1. Kudělová
Čt 28.1. David 50
Ne 31.1. ______________________
Vrchy
Ne 24.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence
Ne 31.1. Mše svatá za farnost

