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

DEN PÁNĚ

2. neděle postní

21. února

K zamyšlení
Proč se čte evangelium o proměnění
Páně na počátku postní doby? Zdá se,
že má tuze slavnostní ráz a že by bylo
líp, kdyby se četlo např. po velikonocích nebo po nanebevstoupení. Ale
leckdo se podiví ještě víc, když odpovíme, že samo jméno svátku postní
době odpovídá. Je to totiž doba pokání. Inspiruje se výzvou
evangelia:
„Čiňte pokání, přiblížilo se nebeské
království!“ . Evangelisté ovšem nepsali česky. Řecké
slovo pro pokání je
známe: metanoia.
Znamená vnitřní
změnu, proměnění.
Měla by to být změna podobná jako na hoře Tábor? Tzv.
hesychasté, duchovní směr mezi východními mnichy, byli o tom pevně
přesvědčeni. Cestou pokání chtěli dospět k vidění „táborského světla“. To
ovšem musíme vysvětlit, aby se pochopila souvislost.
Evangelium o proměnění Páně na hoře
vysvětlovali i Otcové církve. Origenes
je první, který uvádí podání, že to bylo
na hoře Tábor. Evangelium ji nejmenuje, jde tu tedy o místní tradici palestinských křesťanů. Hned od počátku se
ovšem ptají, jaký smysl měl mít tento
podivný zázrak. Většinou se opakuje v

neprodejné

tradici vysvětlení Origenovo. Na hoře Tábor
se tři apoštolové přenesli do doby tzv. osmého dne, tj. viděli svět, jaký bude po vzkříšení
z mrtvých. Duchovním zrakem tedy předběhli staletí, přeletěli celé dějiny lidstva. Bůh
jim dal toto vidění jako odměnu za Petrovo
vyznání víry, které těsně předtím předcházelo: „Ty jsi Kristus, syn živého Boha!“. Víra
je totiž začátek budoucího
vidění. Ale byla to také
příprava k tomu, co mělo
přicházet bezprostředně v
čase: Kristovo utrpení.
Bylo to posílení, aby neztratili víru, kterou získali.
V tom pak je pravé obrácení: od viditelného k
neviditelnému, od obrazů
ke skutečnosti.
Jak to provést v denním životě? Je to velmi
snadné. V postní době si máme odříci něco z
jídla. Stane se něco zvláštního, když místo
masa sníme např. kousek sýru? Uvažujeme-li
jenom hmotně, bylo by směšné předpokládat,
že se tím změní svět. Ale uděláme-li to se
vzpomínkou na Boha, stává se obyčejný
oběd krásnou modlitbou. Jiný příklad: Je
nám někdo nesympatický. Nedáme to v jednání znát. Co se přihodí? Navenek nic zvláštního. Ale ukážeme Bohu, že považujeme
jeho příkaz lásky za důležitější než denní
nálady a city. Tyto druhy obrácení patří ke
křesťanskému životu stále, zvláště však nás k
tomu vybízí postní doba.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 22.2. svátek Stolce sv. Petra
1 Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Petr pronáší přede všemi rozhodující slova. Budu myslet
na ty, kdo podobného vyznání
nejsou schopni. Možná k nim
občas patřím.
ÚTERÝ 23.2.
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
Pomáhat k právu. Zastat se.
Měl bych se červenat jako
purpur. Ale i toto je On schopen vybělit. Můj „přípravek“
však na to nestačí.

1. čtení Gn 15,5-12.17-18
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na
nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a
dodal: „Tak četné bude tvé potomstvo!“ Abrám
Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. Znovu mu pravil: „Já jsem Hospodin,
já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal
tuto zemi do vlastnictví.“ Abrám řekl: „Pane,
Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do
vlastnictví?“ Bůh mu řekl: „Vezmi pro mě jalovici, kozu, berana, všechny tříroční, pak ještě hrdličku nebo holoubě.“ Abrám mu přinesl všechna
tato zvířata, rozpůlil je a položil jednu polovici
proti druhé, ale ptáky nerozpůlil. Dravci se slétali
na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl. Slunce se
sklánělo k západu, když Abrám upadl do hlubokého spánku; pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím
slunce zapadlo, nastala tma, a hle – dýmající pec
a ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlenými částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl: „Tvému potomstvu dávám
tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké řece,
řece Eufratu!“

STŘEDA 24.2.
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Muselo být zvláštní, když si
Ježíš vzal svých dvanáct stranou a svěřil se jim s tím, co
jej čeká. A přesto reakcí některých je „kariérismus“. Ale Žalm 26
i za ně on položí svůj život.
Hospodin je mé světlo a má spása.
Za všechny!
ČTVRTEK 25.2.
Jer 17,5-10
Lk 16,19-31
Velikou propast, o které se
Ježíš zmiňuje, sám překlenul
svým zmrtvýchvstáním. Ale:
mnozí se stejně nedají přesvědčit. Někdy se také chovám jako bohatý člověk a potřebné přehlížím. Spoléhám se
na Ježíšovo milosrdenství?
PÁTEK 26.2.
2 Den Páně

Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych
se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před
kým bych se třásl?
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, – smiluj se
nade mnou, vyslyš mě! – Mé srdce k tobě mluví,
– má tvář tě hledá:
Hospodine, hledám tvou tvář. – Neskrývej svou
tvář přede mnou, – v hněvu neodmítej svého služebníka! – Tys má pomoc, nezavrhuj mě!
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi
živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď silný, – ať
se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!

2. čtení Flp 3,17 – 4,1
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se
slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba,
jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by
se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské. My však máme svou vlast v nebi, odkud
také s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše
Krista. On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo
stejné podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí
to jeho moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji bratři milovaní a vytoužení, moje radosti
a koruno, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!

Texty k rozjímání
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Mt 21,33-43.45-46
Boží království může být
odňato těm, kdo nenesou jeho
ovoce. Kéž je toto varování
pobídkou pro mě, pro mou
zemi, pro církev u nás…

SOBOTA 27.2.
Mich 7,14-15.18-20
Lk 15,1-3.11-32
Snad nejkrásnější příběh Nového zákona! Kéž se k němu
vracím častěji: já, který jsem
v církvi doma, u Otce, nic
jsem neutratil (ani nepromarnil?)… Při pohledu na milosrdného a velkolepého Otce
Evangelium Lk 9,28b-36
jsem však často v roli žárlivéJežíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystou- ho syna.
pil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil,
NEDĚLE 28.2.
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbě- 3. neděle postní
lel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to Ex 3,1-8a.13-15
Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o 1 Kor 10,1-6.10-12
jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Lk 13,1-9
Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se
probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u Ohlášky
něho.
♣ Dnes v 17:30 budou mít
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježí- setkání děti, které se připravušovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme jí k 1. svatému přijímání a
tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden jejich rodiče.
Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, ♣ Dnes odpoledne v 15 hodin
objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v obla- zveme na Cvilín na modlitbu
křížové cesty za nemocného
ku, padla na ně bázeň.
otce biskupa a otce Michala.
Z oblaku se ozval hlas: „To je můj vyvolený ♣ V úterý 23. února v 19 hoSyn, toho poslouchejte!“ Když se ten hlas ozval, din bude setkání farní rady.
byl už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a niko- ♣ Ve středu 24. února v rámci
mu v oněch dnech nepověděli nic o tom, co vidě- setkání seniorů ve Svatém
roce milosrdenství společně
li.

Den Páně 3

Ohlášky
projdeme Bránou milosrdenství a navštívíme katedrálu
Božského Spasitele v Ostravě.
Zájemci se mohou přihlásit u
otce Pawla. Odjezd v 8:45 od
fary.
♣ V pátek půl hodiny před
mší svatou ve Fulneku a během týdne na vesnicích zveme na křížovou cestu.
V Lukavci zveme na modlitbu
křížové cesty také v neděli
před mší svatou.
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli s odstraněním vánoční
výzdoby a betléma z kostelů
naší farnosti.
♣ Římskokatolický děkanát
Bílovec pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zve v pátek a sobotu,
tj. 4. a 5. března k prožití 2 4
HODIN PRO PÁNA v
kostele Nejsvětější Trojice ve
Fulneku. Bližší informace
najdete ve Dni Páně.
♣ Ve Svatém roce milosrdenství zve Římskokatolický děkanát Bílovec v sobotu 28.
května na Národní pouť do
Krakova. Bližší informace
najdete ve Dni Páně.
♣ Srdečně zveme ve dnech 9.
- 16. července na týdenní 8.
pěší pouť z Fulneku do Slavkovic. Je to pěší pouť pro ty,
kdo potřebuji Boží milosrdenství. Téma letošní poutě Milosrdní jako Otec. Přihlásit
se můžete na www.pout.cz
nebo u Ludmily Erteltové.
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Úmysly mší svatých

21.2. - 28.2.2016
Fulnek

Ne 21.2. Za † manžele Ferbasovy a Ludmilu
Novotnou
Út 23.2. Za † Františka Pánka a Boží požehnání pro živou rodinu Rozsypalovu
St 24.2. Na dobrý úmysl
Čt 25.2. Na poděkování za dožitých 83 let
života
Pá 26.2. Za † Janu Chalupkovou
So 27.2. Za † rodiče a bratry
Ne 28.2. Za † Karla Pavlicu a živou rodinu
Stachovice
Ne 21.2. ___________________
Út 23.2. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
rodinu
Ne 28.2. ___________________
Děrné
Ne 21.2. Za † a živou rodinu Wolfovu
a Lechovu
St 24.2. Za † manžele Noháčkovy a syna
Ne 28.2. Za † a živou rodinu Hortlovu
Lukavec
Ne 21.2. David 50
Čt 25.2. ____________________
Ne 28.2. John 117
Vrchy
Ne 21.2. Za † Anežku Maliňákovou a zetě
Stanislava
Ne 28.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za celou živou rodinu

