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

D EN P ÁNĚ
7. neděle v mezidobí

19. února

neprodejné

K zamyšlení
Evangelium 7. neděle v mezidobí je
ještě pořád pokračováním Ježíšovy
řeči na hoře, která se začala blahoslavenstvími. Celou tuto velkou Ježíšovu
řeč pak evangelista Matouš končí slovy, která však v nedělní liturgii nezazní: „Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako
ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona“. Není nepravděpodobné,
že právě úžas nad Ježíšovým učením a
mocí byl pro mnohé Ježíšovy posluchače první a základní
pohnutkou
k tomu, aby mu naslouchali a šli za
ním. Od tohoto prvotního úžasu ale
mnozí z nich postupně dospěli k víře,
takže
se
z anonymních posluchačů stali učedníky
a nakonec i svědky. I
pro nás může být úžas nad Ježíšovým
učením dobrým východiskem k tomu,
abychom nově porozuměli jeho slovům.
Oproti žasnoucím zástupům z Galileje,
Desetiměstí, Jeruzaléma, Judska i Zajordánska však máme jednu velkou
výhodu. Na rozdíl od nich známe nejen závěr Ježíšovy řeči na hoře, ale je
nám znám celý příběh života Ježíše
z Nazaretu. A právě ve světle jeho velikonočního tajemství se nám ve vysvětlení přikázání Mojžíšova zákona

velmi zajímavě rýsuje Ježíšův jasný portrét.
Při pohledu na něj zároveň chápeme plný
význam Ježíšových slov o tom, že nepřišel
Zákon zrušit, nýbrž naplnit. Při slovech
„Neodporujte zlému“ se nám určitě vybaví
Ježíšova reakce na Jidášův pozdrav a na příchod ozbrojených vojáků v Getsemanské zahradě. Výrok „Když tě někdo udeří na pravou
tvář, nastav mu i druhou“ nám jistě připomene postavu Hospodinova služebníka, jenž si
neskryl tvář před hanou a slinou, ale nastavil
své líce těm, co rvali jeho vous. Při vyzvání
„Tomu, kdo se chce s
tebou soudit a vzít tvé
šaty, tomu nech i plášť“
nemůžeme nepomyslet na
to, jak si vojáci pod křížem dělili Ježíšovy šaty a
házeli los o jeho oděv.
Pobídka doprovodit na
cestě člověka, který to
potřebuje, nám připomene toho, jenž nelpěl na
své rovnosti s Bohem, ale
zřekl se sebe sama, stal se podobný lidem a
spolu s nimi kráčel životem. Výzva dávat
těm, kteří o něco prosí, nám představuje toho,
jenž svobodně a dobrovolně položil svůj život za život světa. A konečně modlitba za
pronásledovatele a nepřátele je typická pro
toho, jenž se na kříži modlil za své popravčí
(viz Lk 23,23). Od úžasu nad tím, že ten, kdo
přichází s touto interpretací Mojžíšova zákona, je opravdu Syn nebeského Otce, je pak už
jen krok k tomu, abychom jej napodobovali,
a stávali se tak dokonalými, jako je dokonalý
náš nebeský Otec.

Texty k rozjímání

1. čtení Lv 19,1-2.17-18

PONDĚLÍ 20.2.
Sir 1,1-10
Mk 9,14-29
Možná je množství Boží
moudrosti vylité na člověka
přímo úměrné jeho lásce k
Bohu. Tato jednoduchost může být zdrojem radosti.

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí,
poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! K
svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně
ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům
zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem
Hospodin!“

ÚTERÝ 21.2.
Sir 2,1-13 (řec. 1-11)
Mk 9,30-37
První věty úryvku jsou dokonalou výbavou do života: připrav se, vytrvej, přijmi, co tě
potká. On se tě ujme! I já si
mám vybavit všechna pokolení (třeba i z mé rodiny), která
v Něj doufala.

Hospodin je milosrdný a milostivý.

STŘEDA 22.2.
svátek Stolce sv. Petra
1 Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Petrovo vyznání povzbudilo
Pána k předání klíčů. A jejich
užívání musí provázet láska a
odvaha jít občas proti zaběhlým zvyklostem, jak to dovedl
Pán. Dnes se mohu zvlášť
modlit za římského biskupa.
ČTVRTEK 23.2.

2 Den Páně

Žalm 102

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby,
– on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý
a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s námi podle
našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje
od nás naše nepravosti. – Jako se smilovává otec
nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi,
kdo se ho bojí.

2. čtení 1 Kor 3,16-23
Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve
vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám,
toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten
chrám jste vy! Ať se nikdo neklame! Domnívá-li
se někdo z vás, že je moudrý, jak to chce tento
svět, musí se napřed stát „pošetilým“. Jenom tak
se stane moudrým. Moudrost totiž, jak ji chce
tento svět, je v očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu: ‘Bůh chytá moudré v jejich chytrác-

tví,’ a dále: ‘Pán zná plány moudrých: nejsou k
ničemu.’ Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, co už tady je, i to, co teprve přijde,
všecko je vaše. Vy však patříte Kristu a Kristus
Bohu.

Texty k rozjímání

Sir 5,1-10 (řec. 1-8)
Mk 9,41-50
Moudrost, která nabádá k zakotvení ve správných hodnotách! Pak nebudu zklamán.
Evangelium Mt 5,38-48
Vhodný úryvek před dobou
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo svatopostní, která za týden
řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám
říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když začíná…
tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé PÁTEK 24.2.
šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, Sir 6,5-17
abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Mk 10,1-12
Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od Vzpomínáš si na některé citátebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo
ty psané do památníčků v dořečeno: ‘Miluj svého bližního’ a měj v nenávisti
svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své bě mládí? Každá věta z tohoto
nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledu- úryvku by se znamenitě hodijí. Tak budete syny svého nebeského Otce, neboť la právě tam! Ano, věř: sám
on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dob- Bůh Ti je píše…
ré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou SOBOTA 25.2.
budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci?
Sir 17,1-13 (řec. 1-15)
A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte
zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však Mk 10,13-16
buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Zákon života a smlouva s Bohem není přítěží, ale ulehčeOtec.“
ním. Pro tvé vztahy, pro tvůj
Ohlášky
vnitřní život; a což teprve jako
♣ V pátek 24. února v 18 hodin zveme do koste- výzva k přemýšlení!
la 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. NEDĚLE 26.2.
♣ V neděli 26. února v 15:30 zveme na faru na 8. neděle v mezidobí
setkání rodiče a děti, které se připravují k první- Iz 49,14-15
mu svatému přijímání.
1 Kor 4,1-5
♣ Římskokatolický děkanát Bílovec srdečně zve
v soboutu 18. března v 9 hodin na faru do Fulne- Mt 6,24-34
Den Páně 3

Ohlášky
ku na duchovní obnovu pro
ženy. Duchovní obnovu na
téma "Vliv rodičů na děti"
povede p. Lukáš Engelmann.
Na programu budou přednášky, povídání ve skupinkách,
adorace, příležitost ke svátosti
smíření a mše svatá. Přihlášky
u Ludmily Erteltové. Bližší
informace na plakátku.
♣ Ve středu 22. února na svátek Stolce svatého Petr si připomínáme výročí úmrtí služebníka Božího P. Richarda
Henkese, SAC. Je jedním ze
svědků Boží milosrdné lásky,
který působil na území ostravsko-opavské diecéze.
Modlitba
„Abychom mohli mít účast na
eucharistické hostině, potřebujeme nutně smíření s Bohem ve svátosti smíření, ale
smíření s Bohem není možné
bez smíření s lidmi.“
Bože, Otče milosrdenství,
na přímluvu Tvého služebníka, P. Richarda Henkese, mučedníka, daruj smíření našim
rodinám a společenstvím,
farnostem a diecézi, i celému
našemu národu. Pomáhej nám
milostí Ducha Svatého, ať
jsme tvůrci pokoje zde na zemi, abychom dosáhli pokoje
v Tvém království.
Prosíme o to skrze Krista,
našeho Pána. Amen.
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Úmysly mší svatých

19.2. - 26.2.2017
Fulnek

Ne 19.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela
a syna
Út 21.2. ________________________
St 22.2. Mše svatá za farnost
Čt 23.2. Na poděkování za obdržené milosti
s prosbou o dar zdraví, Boží ochranu
a požehnání v rodině
Pá 24.2. Mše svatá za Ivana Vernera, rodiče,
bratra a švagrovou
So 25.2. Na poděkování Pánu Bohu s prosbou
o Boží ochranu pro rodinu Gruca
Ne 26.2. Za † Ludmilu Zobaníkovou a živou
rodinu
Stachovice

Ne 19.2. _______________________
Út 21.2. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
rodinu
Ne 26.2. _______________________
Děrné
Ne 19.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
St 22.2. Za † a živou rodinu Sokolovu
Ne 26.2. Za † rodiče Hortlovy, vnuka a zetě
Lukavec
Ne 19.2. Gebauerová
Čt 23.2. David 50
Ne 26.2. Sokolová 47
Vrchy
Ne 19.2. Za † Anežku Maliňákovou, syna
Adolfa a zetě Stanislava
Ne 26.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za celou živou rodinu

