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D EN P ÁNĚ
1. neděle adventní

3. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Po návratu z babylonského zajetí do tenční otázky jako Izrael po návratu
vlasti nečekala na izraelský národ po- z Babylonu. A pokud se přece jen stane, že
hoda a okamžitý blahobyt na dosah narazíme na závažnější a rozsáhlejší soukroruky, nýbrž zničená země a zpustošený mý či společenský problém (nebo snad krichrám. Neznámý prorok (tzv. Tritoi- zi?), dovedeme si objasnit jeho příčiny za
zaiáš), jehož texty tvoří poslední část pomoci sociologických faktorů, ekonomicIzaiášovy
knihy,
kých ukazatelů, či psychoreaguje právě na
logických zákonitostí. Možtuto zkušenost vyná různé faktory, ukazatele,
voleného
lidu
indikátory,
zákonitosti
a povzbuzuje Izraa prognózy opravdu předelity k důvěře
stavují klíč k řešení toho, co
v
Hospodinova
v našem životě právě nefunzaslíbení. Neodděguje. Nicméně, prorok, jenž
litelnou
součástí
se hlásí ke slovu na první
isaiah.jpg
této důvěry je však
adventní neděli, již přibližpředevším hluboká
ně sedmadvacet století
pokora, opravdové
s neustávající naléhavostí
pokání a upřímná
poukazuje na pořád jednu
náprava
života,
a tutéž příčinu lidských neprotože – jak zdůsnází, bídy a těžkostí:
razňuje prorok –
Zbloudili
jsme
příčinou
bídy
z Hospodinových cest,
a těžkostí není
ztvrdlo nám srdce, neměli
Hospodinova zapomnětlivost nebo jsme před Hospodinem bázeň. Zhřešili jsme,
bezmocnost, nýbrž právě hříchy lidu. byli jsme v hříších stále. Jak špinavý šat byl
To ony jsou překážkou vztahu mezi každý náš skutek. Zvadli jsme všichni jak
Hospodinem a člověkem. Tato překáž- listí, nepravosti nás unášely jak vítr. Nikdo
ka zabraňuje tomu, aby Hospodin za- nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby
hrnul svůj lid požehnáním a blahem.
se k tobě přivinul... Opravdu můžeme sebeV současné době a v našich zeměpis- jistě mávnout rukou, že prorok nerozumí žiných šířkách neřešíme takové exis- votu a že jeho výroky již neplatí?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 4.12.
Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
Mír mezi národy je závislý na
přijetí nebo nepřijetí Jeho slova. Takový mír je tedy jeho
darem. Letošní advent chci
prožít s vědomím, že právě
jeho slovo má dopad na osudy
celé společnosti.
ÚTERÝ 5.12.
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24
Popsaný soulad můžeme závidět. Ve světě, kde je často
člověk člověku spíš vlkem!
Ano, tato harmonie je konečným cílem, ke kterému i já
mám přispět.

1. čtení Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel“ je
tvoje dávné jméno. Proč jsi dopustil, Hospodine,
že jsme zbloudili z tvých cest, že nám ztvrdlo
srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř
se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které
jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl nebe a sestoupil!
Před tvou tváří by se rozplynuly hory. Sestoupil
jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků
nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko
nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s
těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s
radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých
cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval,
protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále.
Budeme zachráněni? Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravosti nás
unášely jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť
jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás
vydal napospas. A přece, Hospodine, ty jsi náš
otec! My hlína jsme – ty jsi nás hnětl, dílo tvé
ruky jsme všichni!

STŘEDA 6.12.
Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37
Obraz Hospodina jako hostitele, jako toho, který otře slŽalm 79
zy… Nepokřivil jsem tento
Bože, obnov nás,
obraz svými falešnými předrozjasni
svou
tvář, a budeme spaseni.
stavami? Dokážu se těšit z
jeho příslibu a povzbudit druSlyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který
hé?
trůníš nad cheruby, – probuď svou sílu – a přijď
ČTVRTEK 7.12.
nás zachránit!
Iz 26,1-6
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej
Mt 7,21.24-27
se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice
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zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad
člověkem, kterého sis vychoval. – Už od tebe
neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme
velebit tvé jméno.

2. čtení 1 Kor 1,3-9
Bratři! Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
Neustále za vás děkuji svému Bohu pro Boží milost, která vám byla dána v Kristu Ježíši. Neboť v
něm jste v každém ohledu získali bohatství všeho
druhu, jak v nauce, tak v poznání. Vždyť přece
svědectví o Kristu bylo u vás jako pravé dokázáno, takže nejste pozadu v žádném Božím daru;
jen ještě musíte vytrvale čekat, až přijde náš Pán
Ježíš Kristus. On vám také dá, že vytrváte až do
konce, takže budete bez úhony v onen den našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je Bůh, a on vás
povolal k tomu, abyste měli společenství s jeho
Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!

Texty k rozjímání
Po nepřístupném městě budou
šlapat „nohy chudých a kroky
ubohých“. Takoví budou mít
tedy poslední slovo. Právě ti
budou mít podíl na Jeho vítězství! Nebudu překvapen?

PÁTEK 8.12. slavnost
Panny Marie, počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Gn 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38
Mistrný a umělecký popis, s
jakou urputností mění člověk
Boží plán. Až prostá dívka
tento osud navždy změní!

SOBOTA 9.12.
Iz 30,19-21.23-26
Mt 9,35 – 10,1.5-8
I dnes je Ježíšovi líto těch,
kdo jsou „vysílení a skleslí“,
Evangelium Mk 13,33-37
kdo se v tomto období stresují
Ježíš řekl svým učedníkům:
aniž by si uvědomili, čí naro„Dejte si pozor, bděte, protože nevíte, kdy přijde zení se vlastně oslavuje. Právě
poslední den. Je to podobně jako s člověkem, do takového prostředí nás
který se vydal na cesty. Odešel z domu, dal svým dnes Pán posílá…
služebníkům plnou moc, každému jeho práci a
vrátnému nařídil, aby bděl. Bděte tedy, protože NEDĚLE 10.12.
nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo 2. neděle adventní
o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, Iz 40,1-5.9-11
2Petr 3,8-14
až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte.
Mk 1,1-8
Co říkám vám, říkám všem: Bděte!“
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Ohlášky
♣ Dnes v 15:30 zveme na organizační setkání rodiče dětí,
které v tomto katechetickém
roce přistoupí k 1. svatému
přijímání.
♣ V době adventní v úterý a
v pátek v 18 hodin zveme
děti, rodiče a všechny farníky
na rorátní mše svaté do kostela ve Fulneku. Letošní roráty
budeme prožívat se sv. Josefem, Strážcem pokladů. Prosíme rodiče o připravení lucerniček nebo lampiček pro své
děti.
♣ Ve středu 6. prosince si
připomínáme památku sv.
Mikuláše, biskupa. Po mši
svaté ve Fulneku se bude konat mikulášská nadílka. Své
děti můžete ještě dnes přihlásit u p. Ludmily Erteltové.
Cena balíčku je 50 Kč.
♣ Ve čtvrtek 7. prosince zveme po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská a řeholní povolání“.
♣ V pátek 8. prosince je slavnost Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu.
Zveme na mši svatou v 18
hodin do Fulneku.
♣ V sobotu 9 prosince v 16
hodin zveme na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
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Úmysly mší svatých

3.12. - 10.12.2017
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So

3.12.
5.12.
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.

Za † rodiče Hrabálkovy
Mše svatá za farnost
Za † rodiče a prarodiče z obou stran
_______________________
Za † rodiče Dorneanovy a syna
Poděkování za dar života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu
Ne 10.12. Za † Josefa Bolcka a živou rodinu
Stachovice
Ne 3.12. Za † rodiče Hiršovy, syny, snachu,
zetě a živou rodinu
Út 5.12. _________________________
Ne 10.12. Za † Marii a Jana Cihlářovy a živou
rodinu
Děrné
Ne 3.12. Za † a živou rodinu Šimurdovu
St 6.12. Za členy živého růžence
Ne 10.12. Za † Josefa Skočka a živou rodinu

Lukavec
Ne 3.12. Sokol
Čt 7.12. Za členy živého růžence
Ne 10.12. ______________________
Vrchy
Ne 3.12. Mše svatá za farnost
Ne 10.12. Za † Karla Beinhauera, manželku,
syna, snachu a rodiče z obou stran

