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DEN PÁNĚ

3. neděle postní

28. února

neprodejné

K zamyšlení
Obrať se právě dnes. Na takovou
výzvu bys mohl namítnout: „Raději
zítra, teď nemám čas. Raději jindy,
musím se připravit“. Jenže ta nejjednodušší cesta je: obrať se dnes. Ne zítra.
Ne jindy. Sami ze své zkušenosti víme, že odložená záležitost se postupem času stává
stále větším břemenem.
Dánský filozof
Sören Kierkegaard uvažuje o
případu člověka
závislého
na
hazardních
hrách. Takový
člověk si v duchu řekne, že
přestane, ale jen
od následujícího
dne: ten večer si ještě dopřeje. A výsledek? Následující den na tom bude
samozřejmě stejně jako předtím. Na
takové otálení platí: „Zítra, zítra, proč
ne dneska, proč ne teď?“
Obrácení (právě dnes) je „výhodné“
především pro tebe samotného! Je to
jako bys využíval lukrativní nabídky,
která se ti nabízí jen určitou dobu.
Tím, že neotálíš a „vezmeš“, získáš
především ty sám. A opačně: zdráhá-

ním se o něco ukrátíš ty sám. Ve stejném
duchu hovoří i Ježíš: neobrácení znamená
ztrátu, zmar. Jak napovídá pozorné čtení
evangelia, Ježíšova slova nejsou varováním,
že neochota k obrácení přivodí „tragickou
smrt“ (v podobě určitého nenadálého neštěstí
či nehody). A kromě toho by nebylo správné
pochopit Ježíšova
slova „ve stejném
smyslu“
pro
všechny posluchače. Vždyť samotné
evangelium
nám prozrazuje,
že s nejvyšší naléhavostí je Ježíšova výzva určena
těm, kdo dosud
nepřijali evangelium. Pro ty však,
kdo přijali Krista
do svého života, už není smrt a odsouzení.
Dnešní věta „neobrátíte-li se, podobně zahynete“ je pro nás tedy zbytečná? Ne. I nám
připomíná, že odchýlení se od Boží cesty,
vykroucení se, od-vrácení od Boží tváře je „k
naší škodě“. Platí totiž jasný axiom, že bez
Boha není život – a čím víc se před Bohem
bráním, tak tím víc sám trpím a ubližuji si. A
tak výzva „obrať se právě dnes“ se dá v tomto duchu chápat jako „buď sám k sobě dobrý“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 29.2.
2 Král 5,1-15a
Lk 4,24-30
Ježíšovy rady k uzdravení
jsou i dnes jednoduché, prosté. Často je však pochopí snáze ti, kteří nejsou z „jeho domova“, církve. Nehněvám se
a nežárlím na ně?
ÚTERÝ 1.3.
Dan 3,25.34-43
Mt 18,21-35
Kéž má naše modlitba podobné znaky jako modlitba Azariášova: buď s námi tak, jako
my jsme – nebo se snažíme
být – s Tebou!

1. čtení Ex 3,1-8a.13-15
Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanského kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, přišel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospodinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze středu keře. Díval se, a hle – keř hořel plamenem, ale
neshořel. Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na ten
zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když Hospodin
viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu
keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady
jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj opánky
ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je
půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého
otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh
Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál
pohlédnout na Boha. Hospodin pravil: „Viděl
jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel
jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z
ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země
úrodné a širé, do země oplývající mlékem a medem.“ Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‘Posílá mě k vám Bůh
vašich otců.’ Když se zeptají: ‘Jaké je jeho jméno?’ – co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi:
„Já jsem, který jsem!“ A dodal: „Tak řekneš synům Izraele: ‘Ten, který jest, posílá mě k vám.’“
A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: „Tak řekneš synům
Izraele: ‘Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k
vám!’ To je moje jméno na věky, to je můj název
po všechna pokolení.“

STŘEDA 2.3.
Dt 4,1.5-9
Mt 5,17-19
Tajemství předávání víry spočívá ve sdílení a vypravování
dětem i vnukům. I příběhy
našeho života obsahují Boží Žalm 102
stopy: neostýchejme se o ně
Hospodin je milosrdný a milostivý.
podělit!
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiČTVRTEK 3.3.
ní!
Jer 7,23-28
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny
Lk 11,14-23
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby,
Boží vytrvalost nabízet člově- – on tě věnčí láskou a slitováním.
ku znovu a znovu své cesty se Hospodin koná spravedlivé skutky, – zjednává

2 Den Páně

právo všem utlačeným. – Oznámil své plány
Mojžíšovi, – izraelským synům své skutky.
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý
a nadmíru dobrotivý. – Jak vysoko je nebe nad
zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho
bojí.

Texty k rozjímání
nedá srovnat s naší nevěrností
a umíněností. Neodvracím se i
já od něj, i když mi dává sám
sebe?

2. čtení 1 Kor 10,1-6.10-12
Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni
naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli
mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a
v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a
všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z
duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly
nám pro výstrahu, abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Ani nereptejte, jako někteří
z nich reptali, a za to byli pobiti od anděla
Zhoubce. To se jim přihodilo jako výstražný příklad a bylo to napsáno jako poučení pro nás, kteří žijeme v době poslední. Když se tedy někdo
domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl.

Evangelium Lk 13,1-9
V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci
než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se
však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Anebo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a
usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když
se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“
Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk
měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na
něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl
vinaři: ‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na
tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho!
Proč má zabírat půdu?’ On mu však odpověděl:
‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a
pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne,
dáš ho pak porazit.’“

PÁTEK 4.3.
Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34
Hospodin nabádá každého z
nás k návratu. Apeluje i na
lidskou moudrost a důvtip! Ve
kterém jiném náboženství je
Bůh partnerem, doprovázejícím lidi v celém jejich
„člověčenství“?
SOBOTA 5.3.
Oz 6,1-6
Lk 18,9-14
Pokud tě v životě něco rozdrásalo: i tobě (i mně) vrátí život,
obváže, zase vysvitne! A na
moje další nevěrnosti: „Co s
tebou?“, ptá se ten, který chce
lásku, ne oběti. Právě k lásce,
ne
k
oběti,
mě
má
„nakopnout“ kající doba.
NEDĚLE 6.3.
4. neděle postní
Joz 5,9a.10-12
2 Kor 5,17-21
Lk 15,1-3.11-32
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Ohlášky
♣ Ve čtvrtek 3. března 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 maminky.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ 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.
♣ Římskokatolický děkanát
Bílovec pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci Vás zve v pátek 4.3. od
15 hodin do soboty 5.3. do 15
hodin k prožití 2 4 H O D I N
PRO PÁNA
v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku.
♣ V sobotu 5. března v 15:30
zveme na modlitbu růžence a
v 16:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 15:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravu kostelů.
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Úmysly mší svatých

28.2. Fulnek

Ne 28.2. Za † Karla Pavlicu a živou rodinu
Út
1.3. Na poděkování za ochranu a za živou
rodinu
St
2.3 Za † Ivana Vernera
Čt
3.3. ____________________
Pá
4.3. Za členy živého růžence
So
5.3. ____________________
Ne 6.3. Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka
Jerlochovice
So

5.3. Za † manžela Václava Svojanovského, jeho rodiče a s prosbou o požehnání pro živou rodinu
Stachovice

Ne 28.2. ___________________
Út
1.3. Za členy živého růžence
Ne 6.3. ___________________
Děrné
Ne 28.2. Za † a živou rodinu Hortlovu
St
2.3 Za členy živého růžence
Ne 6.3. Za † Marii Machalovou a živou
rodinu
Lukavec
Ne 28.2. John 117
Čt
3.3. Za členy živého růžence
Ne 6.3. Ohneiser
Vrchy
Ne 28.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za celou živou rodinu
Ne 6.3. Za † Jana Víchu, bratra, rodiče z obou
stran, švagra, švagrovou a k Panně
Marii o ochranu pro celou rodinu

