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DEN P
Slavnost Ježíše Krista Krále

20m listopadu

ÁNĚ
neprodejné

K zamyšlení
„Když jsi židovský král[ zachraň sám
sebep“ Posměšné výkřiky adresované
Ježíši na kříži jsou drsným[ ale pravdi]
vým vyjádřením zkušenosti[ kterou má
židovský národ se svými králi[ nebo
vůbec zkušenosti[ kterou má celé lid]
ské pokolení s těmi[ kteří mu vládnouZ
Opravdu[ v případě většiny králů[ kteří
vládli vyvolenému národu po Davido]
vi a Šala]
mounovi[ se
uskutečnilo
to[ před čím
varoval Sa]
muel[ když
si národ žá]
dal
krále:
„Toto bude
právo krále[
který
nad
vámi bude
kralovat: Vezme vám syny a zařadí je
ke svému vozatajstvu a jezdectvu[ aby
běhali před jeho vozemZ [ZZZ] Také dce]
ry vám vezme za mastičkářky[ kuchař]
ky a pekařkyZ Vezme vám nejlepší
pole[ vinice a olivové háje a dá je
svým služebníkůmZ Z vašich výmlatů a
vinic bude vybírat desátky a bude je
dávat svým dvořanům a služebníkůmZ
Vezme vám otroky a otrokyně a nej]
lepší jinochy i osly[ aby pro něho pra]

covaliZ Bude vybírat desátky z vašich stád[ a
stanete se jeho otroky“Z Opravdu[ o většině
králů v dějinách vyvoleného národa je psáno[
že se „dopouštěli toho[ co je zlé v Hospodi]
nových očích“Z Ani u proroků nechybí kritic]
ká vyjádření na adresu těch[ kteří vládnou
národuZ Židovští králové[ knížata Izraelova
domu[ se ve většině případů zaměřují pouze
na to[ aby co nejlépe zabezpečili své bohat]
ství[ moc a prestižZ
Jejich cílem je za]
chraňovat sebe sa]
maZ Pastýři Izraele
pásli sebe[ ne však
lid[ který jim byl
svěřenZ Skutečné
dobro národa jim
bylo ukradenéZ Vý]
křiky vojáků pod
křížem jsou tedy
úplně logickéZ Je]li
ten muž na kříži opravdu židovský král[ nebo
je]li vůbec nějaký král[ měl by jednat tak[ jak
jedná
většina
lidských
králů[
te]
dy zachraňovat sám sebeZ Davidův potomek
na kříži však zakládá královskou dynastii
zcela jiného druhuZZZ On jediný je spravedlivý
a ponížený král[ který přináší spásuZ On jedi]
ný je ten pastýř[ který nepase sebe[ ale svěře]
né stádoZ Pátrá po ztracených[ přivádí zpět
zaběhlé[ obvazuje polámané a posiluje ne]
mocné Z

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ u„ž„„ž
Zj „pk„yHžpbyn
Lk fZ9ZS3
Janovo vidění mě na konci
církevního roku přesvědčuje
symbolickým číslem plnosti o
zcela reálné účasti na Boží
slávěz
ÚTERÝ uuž„„ž
Zj „pk„pyu:
Lk fZ9NSZZ
Žeň zralého obilí a sklizeň
nalitých šťavnatých hroznů0
Bůh nechce nic nehotového9
nezralého0 I já mám čas doS
zrávat k Jeho sklizniz
STŘEDA uHž„„ž
Zj „nk„yp
Lk fZ9ZfSZV
Jan v tomto znamení oslavuje
přechod9 Paschu0 StarozákonS
ní motiv vysvobození9 záchraS
ny a vítězství kéž je nadějí ve
chvílích utrpení0
ČTVRTEK upž„„ž
Zj „8k„yužu„yuH; „9k„yHž9a
Lk fZ9fKSf“
Konečné zničení všeho9 co se
staví do cesty9 je dramatem9
které bude dovršeno na konci
věků0 Zničení pyšného zla
bude definitivníz A to nás má
povzbudit0
PÁTEK unž„„ž
Zj u:k„ypž„„ – u„ku
Lk fZ9fVSAA
Nový Jeruzalém9 nová CírS
kev0 Ne vystavěný naším
„budováním“9 ale sestupující
od Boha0 Naše snaha sama o
sobě k jeho okrášlení nestačí0
Jak povzbuzující po všem9 co
Jan viděl a protrpělz
SOBOTA u“ž„„ž

f Den Páně

1. čtení 2 Sam 5,1-3
Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do
Hebronu a řeklyH „Hle9 jsme tvá kost a tvoje maS
so0 Již dávno9 když byl Saul králem nad námi9
řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti
řeklH Ty budeš pást můj izraelský lid9 ty budeš
vládcem nad Izraelem0“ Přišli tedy všichni přední
mužové izraelští ke králi do Hebronu a král DaS
vid s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před HosS
podinem9 oni pak pomazali Davida za krále nad
Izraelem0

Žalm
Zaradoval jsem sek když mi řekli:
„Do domu Hospodinova půjdeme“
Zaradoval jsem se9 když mi řekliH – „Do domu
Hospodinova půjdemez“ – Už stojí naše nohy – v
tvých branách9 Jeruzalémez
Tam vystupují kmeny9 – kmeny Hospodinovy9 –
jak to zákon přikazuje Izraeli9 – aby chválil HosS
podinovo jméno0 – Tam stojí soudní stolce9 –
stolce Davidova domu0

2. čtení Kol 1,12-20
Bratřiz Děkujeme Bohu Otci9 že vás uschopnil k
účasti na dědictví věřících ve světle0 On nás totiž
vytrhl z moci temnosti a převedl do království
svého milovaného Syna0 V něm máme vykoupeS
ní a odpuštění hříchů0 On je věrný obraz nevidiS
telného Boha9 dříve zrozený než celé tvorstvo0 V
něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi9
svět viditelný i neviditelnýH ať jsou to andělé při
trůnu9 ať jsou to panstva9 ať jsou to knížata9 ať
jsou to mocnosti0 Všecko je stvořeno skrze něho
a pro něho0 Kristus je dříve než všechno ostatní a
všechno trvá v něm0 A on je hlava těla9 to je
církveH on je počátek9 prvorozený mezi vzkříšeS
nými z mrtvých0 Tak má ve všem prvenství0 Bůh
totiž rozhodl9 aby se v něm usídlila veškerá plS
nost dokonalosti9 a že skrze něho usmíří se sebou

všecko tvorstvo jak na nebi: tak na zemi tím: že
jeho krví prolitou na kříži zjedná pokojý

Texty k rozjímání

Zj 22,1-7
Lk “!:NT„N?
Evangelium Lk 23,35-43
Jeho řeka zavlažuje čistou
Když Ježíše ukřižovali: členové velerady se mu vodou vše: co je vyprahlé: už
vysmívalif „Jiným pomohl: ať pomůže sám sobě: teďý Popsaná harmonie ať je
je„li Mesiáš: Foží Vyvolený4“ Posmívali se mu i povzbuzením pro chvíle nekli„
vojáci: přistupovali: podávali mu ocet a říkalif duý
„Když jsi židovský král: zachraň sám sebe4“ Nad NEDĚLE 27.11.
ním byl totiž nápisf „To je židovský králý“ Jeden neděle adventní
z těch zločinců: kteří viseli na kříži: se mu rou„ Iz “:!„C
half „úopak ty nejsi Mesiáš@ Zachraň sebe i Řím !N:!!„!T
nás4“ Druhý ho však okřiklf „8ni ty se nebojíš Mt “T:NZ„TT
Foha@ Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu4 My
ovšem spravedlivěf dostáváme přece jen: jak si Putování do „Betléma“
zasloužíme za to: co jsme spáchali: ale on neudě„ Letos v adventu bychom si
lal nic zléhoý“ 8 dodalf „Ježíši: pamatuj na mě: opět chtěli připomenout puto„
až přijdeš do svého královstvíý“ Odpověděl muf vání Panny Marie a svý Josefa
„8men: pravím tif Dnes budeš se mnou v rájiý“
po Fetléměý Ježíš se narodil
ve chlévě: protože Marie a
Josef nenašli nikoho: kdo by
Ohlášky
je pustil pod svou střechuý Na
♣ Ve sbírce na podporu biblického apoštolátu se připomínku této události si po
vybralo !! “CV Kčý
dobu adventní budeme posílat
♣ Ve středu “Ný listopadu v AfNV zveme na faru obraz Svaté rodiny a společně
na setkání senioryý
se v rodinách modlitý úhceme
♣ Ve středu “Ný listopadu v !O hodin zveme čle„ tím vyjádřit: že u nás by místo
ny farní rady na setkáníý
našliý Z rodin: které budou mít
♣ V pátek “Cý listopadu zveme na mši svou zájem se zapojit: vytvoříme
s kázáním pro mládežý Po mši svaté budou mít
řetězý Smyslem je navštívit a
setkání biřmovanciý
♣ V sobotu “?ý listopadu od !? hodin se koná přijmout návštěvu: spojit se
v MKú ve Fulneku již tradiční církevní silvestrý v modlitběý Mohou se zapojit
V tomto roce zveme všechny farníky a obzvlášť i lidé: kteří žijí samiý Pokusí„
ty: kteří se farního silvestra ještě nezúčastniliý me se zajistit přenesení obra„
Využijme tuto příležitost k bližšímu setkání zuý Zájemce prosíme: ať se
s těmi: kteří patří do naší farní rodinyý Stejně přihlásí Marii Svobodníkové
jako v předchozích letech se můžeme těšit na 5telý ZNOVV“ZVO: email ma„
divadelní scénky: živou hudbu: hry pro děti a ryenýnovakova)seznamýczM:
bohaté občerstveníý
případně kněžím po mši svý
♣ Příští neděli začíná advent: doba ztišení: mod„ nejpozději do středy “Ný!!ý
litby a duchovní přípravy na slavnost Narození Spolu s přihlášením: prosíme:
Páněý Při mši svaté budeme ve všech kostelích dejte vědět dny: které určitě
žehnat adventní věnceý
nemůžeteý
Den Páně N

Ohlášky
♣ V době adventní v úterý a
v pátek v šp hodin zveme děti
a rodiče na rorátní mše svaté
do kostela ve FulnekuJ Letos
při rorátních mších svatých
budeme společně se svatými
putovat do BetlémaJ Prosíme
rodiče o připravení lucerniček
nebo lampiček pro své dětiJ
♣ Animátoři děkanátu Bílo3
vec zvou děti od HJ do 8J třídy
na
děkanátní
setkání
zStvoření světazJ Začínáme v
sobotu HJ prosince v 8 hodin
ráno v Městském kulturním
centru ve FulnekuJ Končíme
mší svatou v 8 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulne3
kuJ Více informací v kostele
na plakátku anebo u Barči
MatúšůJ
♣ V úterý úJ prosince se po
mši svaté ve Fulneku bude
konat mikulášská nadílkaJ Své
děti můžete přihlásit u pJ Len3
ky Daňové a pJ Ludmily Er3
teltové do pátku KJ prosinceJ
Cena balíčku je Bj KčJ
♣ Spolek K Pramenům sr3
dečně zve v pátek 8J prosince
v šp hodin do Kulturního do3
mu v Děrném na adventní
předvánoční přípravu při di3
vadelním představení Víti
Marčíka 3 Setkání před Betlé3
memJ Představení je vhodné i
pro dětiJ Lístky je možné za3
koupit na místěJ
♣ V zákristii jsou k prodeji
kalendáře na rok Kjšý a Pís3
mo svatéJ
♣ V zákristii jsou kalendáře
na intence pro rok KjšýJ
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Úmysly mší svatých

20.11. - 27.11. 2016
Fulnek

Ne KjJššJ Za † Josefa Pojednice a živou rodinu
Út KKJššJ Za † Jaroslava Dubce_ živou rodinu
a za † rodiče
St KHJššJ Mše svatá za farnost
Čt KmJššJ Za † Karlu Hiklovou_ manžela
a za rodiče Horáčkovy a Dindorfovy
Pá KBJššJ Za † rodiče z obou stran a sourozence
s rodinami
So KúJššJ Za † rodiče
Ne KýJššJ Za † Josefa Bolcka a živou rodinu
Stachovice
Ne KjJššJ Za † Ladislava Petrů a živou rodinu
Út KKJššJ ______________________
Ne KýJššJ ______________________
Děrné

Ne KjJššJ Za † Annu Kolovratovou a celý její
rod
St KHJššJ Za † Christine Munster a duše
v očistci
Ne KýJššJ Za † Bohumíra Storzera a syna

Lukavec
Ne KjJššJ Sokolová Zdenka
Čt KmJššJ David Bj
Ne KýJššJ Gebauerová šú
Vrchy
Ne KjJššJ Za † Miroslava Pavlíka_ rodiče
a za † rodinu Pavlíkovu
Ne KýJššJ Za † rodiče Večeřovy_ syna
a za † rodinu Martínkovu

