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

D EN P ÁNĚ
2. neděle v mezidobí

15. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Evangelium této neděle navazuje na
událost Křtu Páně. Společným tématem je opět Kristovo "zjevení", tentokrát ne skrze Otcův hlas, ale skrze svědectví člověka, Jana Křtitele. Na rozdíl
od předešlé neděle, toto "zjevení" není
už centrem pozornosti samo o sobě,
ale v jeho spásném
významu: Kristus
přijímá Ducha, aby
jej mohl dávat
nám. Ježíš je tedy
představen
jako
nositel a dárce Ducha. Zároveň je
označen jako Beránek Boží, který
snímá hříchy světa.
Dnešní perikopa nám tedy ukazuje
dvojjedinou Ježíšovu spasitelnou úlohu: negativní (čili "co odnímá" - hřích)
a pozitivní (čili "co dává" - Ducha neboli božský život). Ježíš neodnímá
hřích tak, že by zanechal volné místo,
prázdno: on vkládá do očištěné nádoby
srdce nový obsah, nový život. Kristus
je ten, který uklízí a vyčišťuje náš
dům: nenechává jej však zet prázdnotou, ale zdobí okrasnými předměty.
Označení "Beránek Boží" je nám důvěrně známé ze slavení eucharistie. A

asi běžně vnímáme Krista jako toho, který
nás zprošťuje hříchů. Méně často ho však
vidíme jako dárce Ducha, lépe řečeno jako
toho, který odpouští hřích tím, že dává Ducha. Jeho odpuštění totiž není pouhým
"smazáním", ale je novým tvůrčím činem,
protože je v moci
životodárného Ducha. Jinými slovy
každé odpuštění je
velkou událostí, je
novým znovuzrozením,
"malým
křtem".
Takovým
"křtem" odkládáme
starý život (hřích) a
přijímáme
nový
(Ducha).
A pokud je pro nás samozřejmé považovat
Krista za "Beránka Božího", tento týden můžeme udělat nový krok a začít ho vidět
(zároveň) jako "dárce Ducha": on je Beránkem, protože je dárcem Ducha. Kdykoli budu
k němu přistupovat s prosbou za odpuštění,
mohu si vzpomenout, že on odpouští a vkládá
do mě novou energii, novou božskou kvalitu:
bere mi "starý, dekadentní život" a dává mi
život "tryskající jako pramen vody". Ti, kdo
mají odvahu odkládat před Kristem "to staré"
a přijímat jeho Ducha, "nabývají nové síly,
vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou
bez umdlení".

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 16.1.
Žid 5,1-10
Mk 2,18-22
Platí stále: nedivme se, že
křesťanství trhá naše staré,
nevhodné nádoby, měchy, do
kterých jej uzavíráme. Je totiž
živé a bouřlivé.
ÚTERÝ 17.1.
Žid 6,10-20
Mk 2,23-28
Neškodí i dnes si uvědomit,
že Ježíš je pánem nad mnoha
projevy naší zbožnosti, tam,
kde se jedná o pouhou zvykovost, popřípadě o dobrý pocit
z našeho výkonu…

1. čtení Iz 49,3.5-6
Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v
matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba,
abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u
Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl
mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys
obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl
nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se
má spása rozšířila až do končin země.“

Žalm 39
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně
sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu.
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi oteSTŘEDA 18.1.
vřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežádáš, –
Žid 7,1-3.15-17
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.
Mk 3,1-6
Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním
Nepodobám se občas i těm,
tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v mém nitkdo na Ježíše dávali pozor?
Nesleduji dění v Církvi, ru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shroabych mohl kritizovat?
máždění, – svým rtům jsem nebránil, ty to víš,
Hospodine!
ČTVRTEK 19.1.
Žid 7,25 – 8,6
Mk 3,7-12
2. čtení 1 Kor 1,1-3
V loďce, kterou chtěl Ježíš od
učedníků, mohu vidět církev. Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše
Je i mým úkolem pomáhat a Krista, a bratr Sosthenes členům církevní obce v
vytvářet podmínky, aby Syn Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu Ježíši a
Boží mohl i dnes uzdravovat povoláni do stavu svatých, a také všem, kteří
kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána)
vše, co je neduživé.
svého i našeho. Milost vám a pokoj od Boha,
PÁTEK 20.1.
našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

2 Den Páně

EvangeliumJan 1,29-34
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a
řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Po mně přijde
ten, který má větší důstojnost, neboť byl dříve
než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem
přišel křtít vodou, aby byl zjeven izraelskému
národu.“ A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak
Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na
něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který mě
poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.’ A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“

Texty k rozjímání
Žid 8,6-13
Mk 3,13-19
Jak rozdílné povahy k sobě
Pán zavolal! Podobně různé
„typy“ zve i dnes. Výzva ke
snášenlivosti v Církvi! Vždyť
On je stále uprostřed.

SOBOTA 21.1.
Žid 9,2-3.11-14
Mk 3,20-21
Lidí zapálených pro Boží království, kteří jsou ochotni zříci
se pro něj svých potřeb, byModlitba za Jednotu křesťanů
chom si měli víc vážit. Nebo
P. Pane Ježíši Kriste, neseme velkou zodpo- alespoň k nim být shovívavějvědnost za jednotu křesťanů. Rozdělení ší a nekritizovat.

církve je pohoršením světu. Oslabuje nás
v boji proti nevíře a lhostejnosti, ochromuje
misijní činnost církve. Odvrátili jsme se od
tvé vůle, a to přináší tragické důsledky.
V. Nevzpomínej naše hř íchy. * Vyslyš milosrdně modlitby své církve * a požehnej
našemu úsilí o jednotu všech křesťanů.
P. Pane, shlédni laskavě na modlitby a úsilí
jiných křesťanských církví, které – tak, jako
my – podle jména patří k tobě. Jejich členové se ve křtu také stali dětmi tvého Otce.
V. Ty jediný nás můžeš př ivést k plné
pravdě víry * a k plné milosti ve tvé církvi.
P. Pane Ježíši Kriste, ty jsi prosil Otce: „aby
všichni byli jedno, aby tak svět uvěřil, že ty
jsi mě poslal“. Nehleď tedy na naše hříchy,
ale na víru své církve, a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť ty
žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

NEDĚLE 22.1.
3. neděle v mezidobí
Iz 8,23b – 9,3
1 Kor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

Živý růženec- hospodaření
Zůstatek z roku 2015
21 674 Kč
Příjmy roku 2016
40 000 Kč
Výdaje roku 2016
20 957 Kč
Převod na běžný účet farnosti
30 000 Kč
________________________
Zůstatek k 31.12.2016
10 717 Kč

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 5 210 Kč, Děrné 2 665 Kč, Stachovice
1 880 Kč, Lukavec 2 850 Kč,
Vrchy 600 Kč.
♣ Děkujeme všem sponzorům
a všem, kteří se zapojili do
přípravy 2. farního plesu.
♣ Od 18. do 25. ledna probíhá
týden modliteb za jednotu
křesťanů. Zveme k modlitbě
za jednotu věřících v Ježíše
Krista v 15 hodin na Korunku
a na mši svatou. Text modlitby najdete ve Dni Páně.
♣ V pátek 20. ledna zveme na
mši svou s kázáním pro mládež. Po mši svaté budou mít
setkání ti, kteří se připravují
k svátosti biřmování.
♣ V pátek po mši svaté budou
mít setkání ministranti.
♣ V sobotu 21. ledna bude
v 16 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jílovci.
♣ 22. ledna budeme prožívat
slavnost sv. Vincence Pallotiho, zakladatele Společnosti
katolického apoštolátu – Pallotinu. Zveme do všech kostelů naší farnosti na mši svatou
ke cti sv. Vincence Pallottiho.
Odpoledne v 15 hodin zveme
do kostela ve Fulneku na odpolední pobožnost k sv. Vincenci Pallotimu.
♣ V neděli 22. ledna v 15:30
zveme na faru na setkání rodiče a děti, které se připravují k
prvnímu svatému přijímání.
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Úmysly mší svatých

15.1. - 22.1.2017
Fulnek

Ne 15.1. Za † Jarmilu a Martina Ondášovy
Út 17.1. Za † Olgu Fojtíkovou, manžela
Františka a syna Františka
St 18.1. Za † Františka Trávníka, sourozence
a živou rodinu
Čt 19.1. Na poděkování za 60 let manželství
s prosbou o Boží požehnání do dalších
let
Pá 20.1. Za členy živého růžence
So 21.1. ______________________
Ne 22.1. Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
Stachovice
Ne 15.1. Za † Karla Růčku, rodinu Moravcovu
a Bačovsku
Út 17.1. Za † Vasila Pelleše, rodiče z obou
stran, Kateřinu Garecovou
a otce Huberta Šulu
Ne 22.1. Za † Emilii Holaňovou, manžela,
rodinu Chrásteckou a živou rodinu
Děrné
Ne 15.1. Za † Josefa Kysilka a živou rodinu
St 18.1. Za † manžele Noháčkovy a syna
Ne 22.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy
a jejich rodinu
Lukavec
Ne 15.1. Bruno Černín
Čt 19.1. ___________________
Ne 22.1. Sokol 54
Vrchy
Ne 15.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
Dunajovu, Vavricovu a Vaňkovu
a za živou rodinu
Ne 22.1. Za † Boženu a Kristýnu Pavlíkovy,
rodiče a sourozence

