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

DEN PÁNĚ

1. neděle postní

14. února

neprodejné

K zamyšlení
„Panis noster verbum Dei; sudemus in
audiendo, ne moriamur in jejunando“ (Augustin). „Boží slovo je naším
chlebem: ať se potíme při naslouchání,
abychom nezahynuli při postění“.
Jistě to Augustin nemyslel v tom
smyslu, že bychom se měli potit strachem a hrůzou z
Božího slova. Spíš
je to míněno tak, že
se máme usilovně
snažit slyšet a přijmout Boží podněty
– a toto úsilí má být
tak intenzivní, že se
obrazně řečeno při
tom potíme, tak jako při namáhavé
práci.
A samotný Kristus je živoucím příkladem tohoto „naslouchání v potu“. Nepodléhá laciným a svůdným řešením,
ale „v námaze“ se podřizuje Božímu
hlasu, kráčí po Otcově cestě. Touto
drahou poslušností si Ježíš „vydobyl“
život – a to právě v okamžiku oslabení
těla, při postu. Boží slovo se pro něj
stalo životní mízou, pokrmem… ale
zároveň osvěžující rosou pod pražícím

sluncem pouště.
Postní putování se může stát vysilujícím asketickým cvičením (pouhým odříkáním vyprazdňujícím náš život), namáhavou cestou
pouště daleko od zabydleného domova zvyků (pokud se snažíme „vykořenit“ nějaké
špatné zvyky), pomalým klopýtáním a
„upadnutím“ kvůli celkovému oslabení (a tím
upadnutím míníme např.
podléhání netrpělivosti a
zlobě vůči bližním, třeba
kvůli maličkostem) – nechceš-li podlehnout, nechceš-li padnout vysílený,
znechucený (s pochybovačnou otázkou „je toto
pravé prožívání postní
doby?“), pak… se posiluj
Božím pokrmem, Božím slovem. To je ta
výbava na cestu, „proviant“, který ti umožní
dojít až do Jeruzaléma, místa smrti a vzkříšení.
Najdi si proto čas, aby ses sytil Božím slovem. A toto slovo skutečně přijmi, podobným způsobem jako pokrm: otevři ústa touhou, rozžvýkej Boží slovo přemýšlením, přijmi jej do svého nitra, tj. do svých citů a záměrů. Boží slovo je chlebem i pro tebe!

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15.2.
Lv 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46
Představím si: údiv těch, kdo
Ježíše zde na zemi nepoznali.
A údiv můj i nás všech, kteří
si myslíme, že je známe. A
začnu se Mu v lidech víc věnovat!
ÚTERÝ 16.2.
Iz 55,10-11
Mt 6,7-15
Jediná podmínka, aby byla
tato často ústy vyslovovaná
modlitba pravdivá: odpuštění.
Jeho odpuštění mně závisí na
mé velkorysosti k druhým…
opravdu, potřebuji obrácení!

1. čtení Dt 26,4-10
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a
položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha.
Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým
Bohem: ‘Můj praotec byl potulným Aramejcem,
sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným a početným.
Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili
tvrdému otroctví. Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas,
viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy.
Přivedl nás na toto místo a dal nám tuto zem,
zem oplývající mlékem a medem. Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal,
Hospodine!’ Položíš koš před Hospodinem, svým
Bohem, a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“

STŘEDA 17.2.
Jon 3,1-10
Lk 11,29-32
Které (pro)národy povstanou
na soudu proti naší civilizaci, Žalm 90
hýčkané sice nadbytkem, ale
Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
odkládající hodnoty? Přitom
Ježíšovo zmrtvýchvstání, na
které se připravujeme, je tím Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, – kdo dlíš
nejvýmluvnějším znamením! ve stínu Všemocného, – řekni Hospodinu: „Mé
útočiště jsi a má tvrz, – můj Bůh, v něhož douČTVRTEK 18.2.
fám!“
Est
4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Nepřihodí se ti nic zlého – a útrapa se k tvému
(ekum. př. Est 4,17k-m.r-t)
stanu nepřiblíží. – Vždyť svým andělům vydal o
Mt 7,7-12
tobě
příkaz, – aby tě střežili na všech tvých
Od nynějška chci prosit ne
umíněně, ale jako dítě, které cestách.
Na svých rukou tě ponesou, – abys nenarazil o
si je vědomé lásky rodičů.
kámen svou nohou. – Po zmiji a hadu budeš kráPÁTEK 19.2.
čet, – šlapat budeš po lvu i draku.
Ez 18,21-28
Vysvobodím ho, protože lne ke mně, – ochráním
Mt 5,20-26
Nejsou na mnoha místech ho, protože zná mé jméno. – Vyslyším ho, až mě
naše kostely prázdné právě bude vzývat, – budu při něm v tísni, – zachráním
proto, že cítíme nutnost smí- ho a oslavím.
2 Den Páně

2. čtení Řím 10,8-13
Bratři! Co říká Písmo? „Blízko tebe je to slovo,
máš ho v ústech i ve svém srdci“; to je slovo víry, kterou hlásáme. Jestliže tedy ústy vyznáváš,
že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil
z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke
spravedlnosti, vyznání ústy vede ke spáse. Písmo
přece říká: „Žádný, kdo v něho věří, nebude
zklamán.“ Není totiž žádný rozdíl mezi židem a
pohanem; všichni přece mají jednoho a téhož
Pána a ten je bohatě štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť „každý, kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen“.

Texty k rozjímání
ření? A tak se vracíme, abychom se smířili se svými bratry, sestrami… dlouho nám to
však trvá. A mnohdy k oltáři
už ani nedojdeme.
SOBOTA 20.2.
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48
Nikdy nekončící úsilí: být
dokonalými jako On. Zajímavé: Bůh má rád i mé nepřátele.

NEDĚLE 21.2.
2. neděle postní
Evangelium Lk 4,1-13
Gn 15,5-12.17-18
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. Flp 3,17 – 4,1
Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho po- Lk 9,28b-36
koušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyOhlášky
hladověl.
Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni tomuto ♣ Ve sbírce na opravy se vykameni, ať se z něho stane chléb!“ Ježíš mu od- bralo: Fulnek 6 740 Kč, Děrné
pověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člo- 2 750 Kč, Lukavec 2 500 Kč,
věk.’“
Stachovice 1 200 Kč, Vrchy
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamži- 640 Kč.
ku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: ♣ V pátek půl hodiny před
„Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, pro- mší svatou ve Fulneku a bětože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. hem týdne na vesnicích zveJestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude me na křížovou cestu.
V Lukavci zveme na modlitbu
tvoje.“ Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu,
křížové cesty v neděli před
svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu slou- mší svatou.
žit!’“
♣ V pátek v 16:30 zveme na
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil faru do scholičky.
ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, ♣ V pátek bude mše svatá
vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým an- s kázáním pro děti a po mši
dělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a po- svaté zveme mladší i starší
nesou tě na rukou, abys nenarazil nohou o ká- mládež na spolčo.
men.’“ Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ♣ V sobotu 20. února bude
‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“ Když v 16 hodin mše svatá
ďábel dokončil všechna pokušení, opustil ho až s nedělní platností v Jílovci.
♣ V sobotu 20. února v 18
do určeného času.
Den Páně 3

Ohlášky
hodin zveme na postní večerní adoraci. Budeme se modlit
za nemocného otce biskupa
Františka Václava a otce Michala. Modlitbu povede a hudebně bude doprovázet skupina Goldband.
♣ V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".
♣ V neděli v 17:30 budou mít
setkání děti, které se připravují k 1. svatému přijímání a
jejich rodiče.
♣ Biskupství ostravskoopavské vám chce pomoci k
intenzivnějšímu prožití postní
doby, ke kterému vybízí papež František, touto nabídkou:
Během dnů postní doby rozesílá formou SMS nebo emailu každodenně zájemcům
rozesílat krátké myšlenky o
milosrdenství. Rozesílání
SMS není nijak zpoplatněno. Na konci postní doby budou zaregistrované e-maily a
telefonní čísla vymazána a
nebude se s nimi dále nijak
nakládat. Registrovat se můžete na www:doo.cz/pust.
♣ Vzadu v kostele si můžete
vzít krabičku „postničku“, do
které budete během postní
doby ukládat prostředky, které jste svým postním úsilím
uspořili. Ty se pak díky konkrétním charitativním úmyslům farnosti nebo Charity
stanou nástrojem pomoci.
♣ V úterý 23. února v 19 hodin bude setkání farní rady.
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Úmysly mší svatých

14.2. - 21.2.2016
Fulnek

Ne 14.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
a živou rodinu
Út 16.2. Za † rodiče a sourozence
St 17.2. Za † a živou rodinu Moravcovu
Čt 18.2. Na poděkování za dar života, zdraví,
lásku, s prosbou o moudrost, poznání a
světlo, požehnání, zdraví a ochranu do
dalších dnů pro celou rodinu
Pá 19.2. Za † Aloise Holíka, † rodiče Holíkovy a Novákovy, vnuka Jiřího a Boží
požehnání pro rodinu
So 20.2. __________________
Ne 21.2. Za † manžele Ferbasovy a Ludmilu
Novotnou
Stachovice
Ne 14.2. ___________________
Út 16.2. Za † Josefa Hrstku, manželku, rodiče,
sourozence a živou rodinu
Ne 21.2. ___________________
Děrné
Ne 14.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
St 17.2. Za † a živou rodinu Chrástkovu
a Šímovu
Ne 21.2. Za † a živou rodinu Wolfovu
a Lechovu
Lukavec
Ne 14.2. Sokol 81
Čt 18.2. ___________________
Ne 21.2. David 50
Vrchy
Ne 14.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Ne 21.2. Za † Anežku Maliňákovou a zetě
Stanislava

