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

D EN P ÁNĚ
1. neděle adventní

27. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Stačí jedny zprávy ze světa, ať v rozhlase, v televizi nebo v novinách, a
člověku může být hned ze všeho špatně. Nejen války, nejen výhrůžky, ale ta
záplava nenávisti mezi lidmi, to bloudění za štěstím, které v osudech jednotlivců i skupin vede k opaku toho,
co bylo hledáno.
Je vůbec nač se těšit? Je reálné něco
dobrého očekávat? Až do takové skepse lze dojít. Skepse ale
není jediná možná špatná cesta.
Je přece možné
vrátit se do mládí, oddat se snění
o tom, jaké to
bylo, když jsme
byli malí, vyrobit
si kousek takového minulého štěstíčka. Nebo se uzavřít do sebe, nechtít
nic vidět a vědět, žít si v sobě pro sebe.
Ale je také možné vzít vážně Boží slovo a vzít ho jako slovo plné života,
síly, naděje, slovo ukazující cestu. O
to se pokusme.
V lidstvu už bylo vymyšleno mnohé
od času Kristových. A mnoho dobrého. Ale nikdo ještě nepřekonal pravdu
o vzkříšení pravdou hlubší a víc obdarovávající. Nikdo nevymyslel lepší
prostředek na potírání zla, než je láska
vůbec, a k nepřátelům zvlášť, ač lidé

vymysleli mnohé způsoby likvidování protivníků a odhalování zla skutečného i domnělého. Nikdo nevymyslel větší a hlavně účinnější paradox, než "kdo chce svůj život zachovat, ztratí ho, kdo svůj život ztratí pro mne a
pro evangelium, ten jej nalezne", a "nepadneli pšeničné zrno do země a neodumře, nepřinese užitek". A nikdo neosvědčil také v dějinách větší lásku, víc odpuštění a větší věrnost, než Bůh vůči vyvolenému národu a vůči církvi. Nikomu se
nelze svěřit tak plně,
bez výhrad, jako živému Bohu.
Bůh přišel v Kristu mezi nás a je s námi ve
své církvi stále. Není
tedy třeba čekat, až pro
nás v budoucnu něco
udělá. Lze čekat, že se
s ním setkáme teď,
hned, dnes, zítra, pozítří - jen co s vírou zatoužíme po jeho odpuštění, po jeho sjednocující lásce, po jeho
Duchu. To není útěcha, to je realita. Je na co
čekat, je na co se těšit. Ne až jednou. Hned.
Jen nesmíme přehlédnout toho, který se nám
chce darovat. Osobně. On sám sebe, ne jenom něco, nějaké dary. Vystupme ze tmy
beznaděje, ze tmy nenávisti, ze tmy sobectví,
ze tmy víry s mnohou rezervou, s mnohými
"ale" - máme možnost chodit v Hospodinově
světle. Ne až někdy, ale třeba už dnes. V
tomto mizerném světě. S vědomím vší lidské
ubohosti, ale přece ne v beznaději, či utopické nepravdivé naději, ale v Duchu a v pravdě.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28.11.
Iz 4,2-6
Mt 8,5-11
Jeho velebnost bude úkrytem
před nepohodou, před ohrožením. Tedy rozhodně ne
„postrachem“, ale bezpečím!
Těším se na to?
ÚTERÝ 29.11.
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24
Duch Hospodinův způsobí, že
všechno je „jaksi jinak“: mírumilovné, pokojné, přitažlivé
tak, že i „pohané“ ho budou
hledat. Taková je Jeho evangelizace – možná na rozdíl od
našeho hlásání…

1. čtení Iz 2,1-5
Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a
Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně
bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní
proudit všechny národy, budou k ní putovat četné
kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás
naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“
Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné
kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve
vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti
národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome,
vzhůru, choďme v Hospodinově světle!

Žalm 121
Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.

Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu
Hospodinova půjdeme!“ – Už stojí naše nohy – v
tvých branách, Jeruzaléme!
Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, –
jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby chválil Hospodinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, –
stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpeSTŘEDA 30.11.
čí, kdo tě milují, – ať vládne mír v tvých
svátek sv. Ondřeje
hradbách, – bezpečnost v tvých palácích!
Řím 10,9-18
Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: Pokoj v tobě! – Kvůli domu Hospodina, našeho
Mt 4,18-22
Ondřej se svým rodným bra- Boha, – budu ti přát štěstí.
trem Petrem kéž nás učí tý- 2. čtení Řím 13,11-14
mové práci, kolegialitě. Ať
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala
nemá v našem působení pro- hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť
stor závist a žárlivost na úspě- nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme
uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme
chy druhých.
tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje
světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v
ČTVRTEK 1.12.
hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte
2 Den Páně

se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že
by to vyvolávalo žádosti.

Evangelium Mt 24,37-44
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka, bude to právě tak jako v době Noemově:
Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili,
ženili se a vdávali až do dne, kdy Noe vstoupil
do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všechny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn
člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich
bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na
obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš
Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl,
v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka
přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“

Ohlášky
♣ V době adventní v úterý a v pátek v 18 hodin
zveme všechny farníky, děti a rodiče na rorátní
mše svaté do kostela ve Fulneku. Letos při rorátních mších svatých budeme společně se svatými
putovat do Betléma. Podrobnosti najdete na
www.kanan.cz. V zákristii si můžete za 10 Kč
zakoupit Průvodce adventem. Prosíme rodiče o
připravení lucerniček nebo lampiček pro své děti.
♣ Ve středu je svátek svatého Ondřeje, apoštola.
Zveme na mši svatou v 17 hodin do Děrného a
v 18 hodin do Fulneku.
♣ Ve čtvrtek 1. prosince zveme po mši svaté do
kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení
víry v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“. Adoraci povedou maminky.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme navštěvovat
nemocné. Příležitost ke svátosti smíření bude na
vesnicích půl hodiny před mší svatou a v kostele
ve Fulneku v pátek od 17 hodin.

Texty k rozjímání
Iz 26,1-6
Mt 7,21.24-27
Chudí a ubozí dle Izaiáše jednou pokoří nepřístupné město.
Právě takovým má patřit církev, nechce-li být pokořena.
PÁTEK 2.12.
Iz 29,17-24
Mt 9,27-31
Bloudící dostanou rozum.
(Kdy?) Možná mě zamrzí:
proč k tomu ještě nedošlo? I
tím směrem se může ubírat
moje adventní těšení a touha…
SOBOTA 3.12.
Iz 30,19-21.23-26
Mt 9,35 – 10,1.5-8
Hospodin provází, učí, léčí.
Není však v představách mnohých jako utiskovatel, mravokárce a omezující síla? Chci
měnit falešné představy o Bohu?
NEDĚLE 4.12.
2. neděle adventní
Iz 11,1-10
Řím 15,4-9
Mt 3,1-12

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V pátek po mši svaté zveme
mladší mládež – děti od 4.
třídy na spolčo.
♣ V sobotu
3 prosince
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. Mše svatá za
† Josefa Šuláka.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou děti od 3. do 9. třídy
na
děkanátní
setkání
"Stvoření světa". Začínáme v
sobotu 3. prosince v 9 hodin
ráno v Městském kulturním
centru ve Fulneku. Končíme
mší svatou v 9 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Více informací v kostele
na plakátku anebo u Barči
Matúšů.
♣ V úterý 6. prosince se po
mši svaté ve Fulneku bude
konat mikulášská nadílka. Své
děti můžete přihlásit u p. Lenky Daňové a p. Ludmily Erteltové do pátku 2. prosince.
Cena balíčku je 50 Kč.
♣ Spolek K Pramenům srdečně zve v pátek 9. prosince
v 18 hodin do Kulturního domu v Děrném na adventní
předvánoční přípravu při divadelním představení Víti
Marčíka - Setkání před Betlémem. Představení je vhodné i
pro děti. Lístky je možné zakoupit na místě.
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Úmysly mší svatých

27.11. - 3.12.2016
Fulnek

Ne 27.11.
Út 29.11.
St 30.11.
Čt 1.12.
Pá 2.12.
So 3.12.
Ne 4.12.

Za † Josefa Bolcka a živou rodinu
Za Irmu Novobilskou a duše v očistci
Za † rodiče a živou rodinu Kubovu
Za † Karlu Hiklovou
Za členy živého růžence
Mše svatá za farnost
Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
Stachovice

Ne 27.11. ______________________
Út 29.11. Za členy živého růžence
Ne 4.12. ______________________

Děrné
Ne 27.11. Za † Bohumíra Storzera a syna
St 30.11. Za † manžele Rockovy, paní
Ulrichovou a Buriánovou
Ne 4.12. Za † Marii a Jiřího Štalcerovy a živou
rodinu
Lukavec
Ne 27.11. Gebauerová 16
Čt 1.12. Za členy živého růžence
Ne 4.12. Sokol
Vrchy
Ne 27.11. Za † rodiče Večeřovy, syna
a za † rodinu Martínkovu
Ne 4.12. Za † Bednaříkovy a Homolovy

