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D EN P ÁNĚ
5. neděle v mezidobí

5. února

neprodejné

K zamyšlení
Evangelista nám předkládá dva výroky
o "etice království", tj. o postoji a chování těch, kteří přijali Boží království
a stali se světlem a solí.
V obou výrocích o soli a světle leží
důraz na zájmenu "vy". Obě přirovnání jsou paralelní:
"sůl země" stojí v
paralele k "světlo
světa".
Mnoho dohadů vyvolalo přirovnání
"vy jste sůl země".
V jakém smyslu
chápat sůl? Jako
konzervační látku
(chránící před hnilobou), jako dochucovací prostředek,
jako symbol moudrosti, jako výraz pohostinnosti, jako
součást oběti či jako znamení
smlouvy? Ani jeden z těchto výkladů
nepřesvědčuje. Pravděpodobně je lepší
chápat sůl zcela všeobecně jako něco
životně důležitého (Sir 39,26 - "Co
člověk nejvíc potřebuje k životu je:
voda, oheň, železo a sůl…").
Přirovnání o světle nepůsobí tak velké
potíže. Světlo je velmi důležitým sym-

bolem v Bibli. Bůh je světlo (1 Jan 1,5), Kristus je světlem světa (Jan 8,12; 9,5). U Pavla
jsou křesťané označeni jako děti světla (Ef
5,8; 1 Thess 5,5), a proto mají svítit jako
hvězdy (Fil 2,15). Věřící jsou povoláni k tomu, aby byli světlem pro druhé, tak jako Izrael měl být "světlem
národů" (Iz 42,6). Být
světlem znamená žít
takovým
způsobem,
který by vyjevoval přítomnost království, přicházejícího zde a nyní.
Být světlem znamená
svědčit dobrými skutky
před lidmi. Ale nemáme se snad varovat konat skutky před druhými, jak nabádá Kristus
na jiném místě (Mt 6,16)? Kristus varuje konat dobré skutky na
odiv, kvůli sebeoslavování. Je správné však
konat skutky "kvůli Otci", aby On byl oslaven.
Výraz "nebeský Otec" obsahuje jak rys Božího otcovství (Bůh jako blízký), tak i rys Boží
jinakosti (Bůh jako vzdálený, v nebesích,
přesahující
člověka,
transcendentní).
Aby byl skutečně oslaven nebeský Otec, sůl
má být solí a světlo světlem

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 58,7-10

PONDĚLÍ 6.2.
Gn 1,1-19
Mk 6,53-56
Bůh tvoří to, co jednou dá
do správy člověku. Ten pak
bude dobré Boží dílo opatrovat.

Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé
světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před
tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží
sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: ‘Zde jsem!’
ÚTERÝ 7.2.
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě
Gn 1,20 – 2,4a
mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového,
Mk 7,1-13
ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé
Člověk, správce všeho, na světlo, tvůj soumrak se stane poledním jačem Bohu záleží. Tím se sem.“
stává
spolupracovníkem
samotného Boha. Ne jeho Žalm 111
konkurentem, ani kopií, ale Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
obrazem; ovšem s možnou
Spravedlivý září v temnotách jako světlo
„tolerancí odchylky“.
řádným lidem, – je milosrdný, dobrotivý a
spravedlivý. – Blaze muži, který se slitovává
STŘEDA 8.2.
a půjčuje, – stará se o své věci podle práva.
Gn 2,4b-9.15-17
Neboť navěky nezakolísá, – ve věčné paměti
Mk 7,14-23
Genetické manipulace, no- bude spravedlivý. – Nemusí se obávat zlé
vé technologie hromadného zprávy, – jeho srdce je pevné, důvěřuje v
ničení – to jsou dnešní stro- Hospodina.
my, které nesou ovoce utr- Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, – rozděluje,
pení. Bůh varuje, člověk, dává chudým, – jeho štědrost potrvá navždy,
obdařený svobodnou vůlí, – jeho moc poroste v slávě.
přestupuje. Dědičná vina.
2. čtení 1 Kor 2,1-5
ČTVRTEK 9.2.
Gn 2,18-25
Mk 7,24-30
Krásně symbolicky vyjádřeno: Bůh tvoří ženu od
2 Den Páně

Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní
výřečností nebo moudrostí. Rozhodl jsem se
totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřižovaného. Vystupoval

jsem u vás se skleslou náladou, se strachem a
obavami. A moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v
projevování Ducha a moci. To proto, aby se
vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na
moudrosti lidské.
EvangeliumMt 5,13-16
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude
osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se
vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste
světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže
svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí
lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích.“
Ohlášky
♣ V pátek 10. února v 18 hodin zveme do
kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním
pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17
hodin na faře. Po mši svaté zveme mladší
mládež na spolčo.
♣ V sobotu 11. února zveme v 16 hodin na
mši svatou s nedělní platností do Jestřábí. Při
mši svaté budeme udělovat svátost pomazání
nemocných.
♣ O svátku Panny Marie Lurdské 11. února
budeme prožívat světový den nemocných.
Při této příležitosti budeme v týdnu od 7.
února při mši svaté na vesnicích udělovat
svátost pomazání nemocných. Ve Fulneku
budeme svátost pomazání nemocných udělovat v sobotu při mši svaté v 8 hodin, ve
Vrchách při nedělní mši svaté. Přijetí svátosti nemocných je spojeno se svatou zpovědí.
Ve Fulneku budeme zpovídat v pátek od 17
hodin a na vesnicích zpovídáme půl hodiny
před mší svatou.

Texty k rozjímání
srdce muže. Radost ze života s blízkou osobou je
Božím darem! Chci za něj
děkovat s vědomím, že ne
každému se ho dostává.
PÁTEK 10.2.
Gn 3,1-8
Mk 7,31-37
Společným jmenovatelem
světových válek i totalitních režimů je snaha odstranit Boha a postavit pyšně sebe na Jeho místo. I já
mohu tomuto pokušení
podléhat…
SOBOTA 11.2.
Gn 3,9-24
Mk 8,1-10
Zajímavé:
člověk
má
ostych před Hospodinem,
když cítí, že udělal něco
špatného. Tato odtažitost
pak může vztah k Bohu
nadobro zničit. Svátost smíření – nedoceněný poklad,
který se nám nabízí!
NEDĚLE 12.2.
6. neděle v mezidobí
Sir 15,16-21
1 Kor 2,6-10
Mt 5,17-37

Den Páně 3

Svátost pomazání nemocných
Pomazání nemocných není
svátostí jen pro ty, kdo se
ocitli v krajním ohrožení života a umírají. Příhodná doba
pro její přijetí je už tehdy,
když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo
stáří. Tuto svátost můžeme
přijmout i vícekrát ve svém
životě. Pomazání má přece
nemocného posílit a zachránit. Křesťan může požádat o
svaté pomazání, kdykoliv těžce onemocní, a stejně tak
když se nemoc zhorší. Také je
vhodné přijmout tuto svátost
před závažným lékařským
zákrokem (operací), je-li příčinou této operace nebezpečné onemocnění. Ale svátost
nemocných je možno udělit
též starým lidem, jejichž síly
značně ochabují, i když není
přímo vidět nějaká nebezpečná nemoc. Nikdy se nemá
přijetí pomazání nemocných
zbytečně oddalovat.
Jaké jsou účinky pomazání
nemocných?
- spojuje nemocného s Ježíšovým
utrpením
- vlévá nemocnému útěchu,
pokoj a odvahu, aby křesťansky snášel utrpení nemoci
- odpouští hříchy, jestliže nemocný nemohl přijmout odpuštění ve svátosti smíření
- uzdravuje, pokud to prospěje nemocnému ke spáse duše
- připravuje na přechod do
věčného života
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Úmysly mší svatých

5.2. - 12.2.2017
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

5.2. Za † Karla Pavlicu a zemřelé
sourozence
7.2. Za † rodiče Jana a Jarmilu Kozákovy
8.2. Za duše v očistci
9.2. Za † Jana
10.2. Za † Vladislava Vaněčka, 2 manželky, zetě a požehnání pro živou rodinu
11.2. Mše svatá za farnost
12.2. Za † otce a bratra
Stachovice

Ne

5.2. Za † Josefa Vaněčka, rodiče Vaněčkovy a Zemanovy a za živou rodinu
Út
7.2. ___________________________
Ne 12.2. Za † Zdeňka Vojkůvku a živou rodinu
Děrné
Ne

5.2. Za † Františka Sokola a Josefa Manu,
za † a živou rodinu
St
8.2. Za † rodiče Slaninkovy a sourozence,
za živou rodinu
Ne 12.2. Za † a živou rodinu Gebauerovou
Lukavec
Ne 5.2. Sokol
Čt
9.2. Kříž 72
Ne 12.2. Sokol 81
Vrchy
Ne

5.2. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a sourozence
Ne 12.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran

