D EN P ÁNĚ
LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

3. neděle adventní

11. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Když Jan slyšel o Kristových činech,
poslal k němu své učedníky s dotazem... – I my každou neděli posloucháme v evangeliu o Kristových skutcích. Otázkou je, jestli i v nás evangelium vzbuzuje otázky, nebo zůstáváme
nedotčení.
Ty jsi ten, který má
přijít...? – minulou
neděli jsme slyšeli,
jak Jan ohlašuje příchod toho, který „má
v ruce lopatu a pročistí obilí na svém
mlatě. Pšenici uloží v
sýpce, plevy však
bude pálit ohněm
neuhasitelným.“
Dnes slyšíme, že
Mesiáš „čistí obilí na
svém
mlatě“
a
„ukládá pšenici“, ale
jiným způsobem. Jan
se dovídá o tom, který vrací slepým zrak,
hluchým sluch, malomocným a chromým zdraví, mrtvým
život.. a ptá se: „Ty jsi ten, který má
přijít, anebo...?“ Jan má odvahu zpochybnit své očekávání, porovnává své
představy se skutečností a přizpůsobuje svůj život poznané Pravdě. A to až
tak, že dokáže říci: „On musí růst, já
však se menšit“ (Jan 3,30). Právě v
polovině adventu máme příležitost

zeptat se toho, kterého čekáme: „Ty jsi ten,
který má přijít, anebo...“ očekávám někoho,
kdo odpovídá mým představám, ale není pravým Mesiášem?
Klíčem k rozlišení je: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší,
mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná
zvěst.
Slepí vidí – když ti, kteří
nemají možnost, nebo
nechtějí vidět Krista, vidí
na mně jeho způsob života...
Chromí chodí – když ti,
kteří nejdou za Kristem
po vlastních nohách, mají
možnost přiblížit se k
němu
prostřednictvím
mne...
Malomocní jsou očišťováni – když do prostřdí,
které je vysloveně profánní, anebo až „nečisté“
skrze můj život s Kristem
proniká jeho milost...
Hluší slyší – když ti, kteří
nejsou schopni slyšet radostnou zvěst evangelia slyší aspoň trochu dobra z mých úst...
Mrtví vstávají – když ti, na které si nikdo
nikdy nevzpomene, ožívají (aspoň) v mých
modlitbách..
Chudým se hlásá radsotná zvěst – když je
můj život určován evangeliem i tehdy, když
mi to nikdo „nezaplatí“ svým obdivem či
uznáním...

Texty k rozjímání
Nm 24,2-7.15-17a
Mt 21,23-27
Vidím jej, ale nikoli nyní,
zřím jej, ale nikoli zblízka.
Motto pro zbývající část adventu: vždyť v těchto slovech
se odráží život každého křesťana, který očekává Pána.
ÚTERÝ 13.12.
Sof 3,1-2.9-13
Mt 21,28-32
Až z velké dálky přinesou
dary. Neexistuje omezení pro
ty, kdo jej chtějí poznat a následovat. Není žádné omezení
pro univerzální církev, kterou
mohu ztotožnit s „lidem pokorným a chudým“.

1. čtení Iz 35,1-6a.10
Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu
Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte
skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle,
Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On
sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči
slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí
chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí
se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou
na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.

Žalm 145
Pane, přijď, a zachraň nás!

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává
právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, –
STŘEDA 14.12.
Hospodin chrání přistěhovalce.
Iz 45,6b-8.18.21b-25
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate
Lk 7,19-23 (řec. 18b-23)
cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na
Rosa, déšť, otevření země. věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.
Kéž si dokážeme vážit krás
přírody a šetřit ji! Vždyť ona 2. čtení Jak 5,7-10
je znamením Hospodinovy Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby,
přítomnosti a jeho touhy pro- kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká
lomit naše sobectví a sebes- na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až
přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělitřednost.
vě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je
blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého,
ČTVRTEK 15.12.
abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede
Iz 54,1-10
dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a
Lk 7,24-30
trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.
2 Den Páně

EvangeliumMt 11,2-11
Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech.
Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty
jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví
vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o
Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos
zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí
jemné šaty, jsou přece v královských palácích.
Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám
vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno:
‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám:
Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal
nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v
nebeském království je větší než on.“

Vánoční svátost smíření
Fulnek
Stachovice
Děrné
Lukavec

Vrchy

18.12. 15:00 – 17:00
13.12. 16:30 – 17:00
a po mši svaté
14.12. 16:00 – 17:00
a po mši svaté
15.12. 16:00 – 17:00
a po mši svaté
19.12. 17:00 – 18:00

Vánoční pořad bohoslužeb
Sobota 24.12. Fulnek 16:00 a 22:00
Neděle 25.12. nedělní pořad bohoslužeb
Pondělí 26.12. nedělní pořad bohoslužeb

Texty k rozjímání
Ačkoliv byl Rok milosrdenství ukončen, Boží náklonnost
k člověku je trvalá – jako
manželský vztah. Jsou však
naše manželské vztahy obrazem Jeho lásky?
PÁTEK 16.12.
Iz 56,1-3a.6-8
Jan 5,33-36
Bůh touží po absolutní jednotě se všemi lidmi, i s těmi,
kteří o něm nevědí a které
bychom raději viděli stranou.
Právě v jejich přijetí se pozná
mé sjednocení s Boží láskou.
SOBOTA 17.12.
Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17
Co trápení by si lidstvo ušetřilo, kdyby platilo: „Národy ho
budou poslouchat“. Musím
však začít od sebe: jak je to s
mým vztahem k přicházejícímu Vládci..?
NEDĚLE 18.12.
4. neděle adventní
Iz 7,10-14
Řím 1,1-7
Mt 1,18-24

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo ve Fulneku 7 200 Kč,
Děrném 2 410 Kč, Stachovicích 1 850 Kč, Lukavci
3 5410 Kč, Vrchách 980 Kč.
♣ V úterý a v pátek v 18 hodin zveme farníky, děti a rodiče na rorátní mši svatou do
kostela ve Fulneku. Po mši
svaté zveme mladší spolčo na
poslední setkání v tomto roce.
♣ Ve středu 14. prosince zveme všechny seniory na faru
na duchovní obnovu, která se
bude konat od 8:30 do 11:30.
Na programu bude přednáška,
adorace Nejsvětější Svátosti,
příležitost ke svátosti smíření
a mše svatá.
♣ Od pátku 16. prosince zveme v kostelích i v rodinách
k modlitbě noveny k Dítěti
Ježíši před slavností Narození
Páně. Schéma modlitby je
součástí Dne Páně.
♣ V sobotu 17. prosince zveme v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ 14. ledna 2017 zveme na 2.
farní ples. Cena vstupenky,
která zahrnuje i večeři, je 190
Kč a zakoupit si ji můžete
pouze v předprodeji u Vojty
Lipinského.
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Úmysly mší svatých

11.12. - 17.12.2016
Fulnek

Ne 11.12. Za † Jiřího Zalabáka a živou rodinu
Út 13.12. Na poděkování za dar života s prosbou
o požehnání do dalších let
St 14.12. Mše svatá za farnost
Čt 15.12. Za † Marii Královou, vnuka a vnučku
Pá 16.12. Za † Zdeňku Marethovou a duše
v očistci
So 17.12. Za † rodiče Moravcovy a živou rodinu
Ne 18.12. Za † Marii Hrabálkovou
Stachovice
Ne 11.12. Za † rodiče Divínovy, dceru a živou
rodinu
Út 13.12. _________________________
Ne 18.12. _________________________
Děrné
Ne 11.12. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
St 14.12. Za nenarozené děti a jejich rodiče
Ne 18.12. Za † a živou rodinu Šindlerovu,
Sokolovu a Urbánkovu
Lukavec
Ne 11.12. Šindler 36
Čt 15.12. Šindler 109
Ne 18.12. Kudělová 23

Vrchy
Ne 11.12. Za † Karla Beinhauera, manželku,
syna, snachu a rodiče z obou stran
Ne 18.12. Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence a za † Josefu Tegelovou
a syna

