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

D EN P ÁNĚ
2. neděle adventní

10. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Nedělní liturgie nás pravidelně dvakrát si to, co má milovaná osoba nejradši. Škoda,
do roka zve na poušť – na první postní že jsme si jaksi zafixovali, že Pánovi, který
neděli a na druhou neděli adventní (ve přichází, uděláme největší radost značkovými
všech třech cyklech A, B, C). Zdá se pulóvry, které se nám podaří pro naše blízké
tedy, že poušť je místem, kam Bůh rád uchvátit z vánoční nabídky supermarketů.
zve svůj lid (i každého jednotlivého Přitom on sám nám ve svém pozvání galantvěřícího) jakoby „na
ně dává najevo, v jaké
rande“. Ale proč
toaletě jsme pro něho
právě na poušť? Že
zvlášť přitažliví: „Jan noby
ten,
který
sil šat z velbloudí srsti a
„vysadil zahradu a
kolem boků kožený pás.“
dal vyrůst ze země
Zdá se nám to divný úbor?
rozmanitým
stroAno, pokud se šat z velmům, krásným na
bloudí srsti snažíme napapohled, jejichž ovosovat na představu norkoce je dobré k jídlu“
vého kožichu. Ne, když si
(srov. Gen 2,9), měl
uvědomíme, že šat z velisaiah.jpg
takový
morbidní
bloudí srsti je oděvem
vkus a divnou zálibu
proroka. Jestliže jsme byli
v nehostinných mískřtem pomazáni na krále,
tech? Sotva. Spíše
kněze a proroky, je jasné,
vybírá toto místo
že nejvhodnějším oblečeproto, aby vyšel v
ním na setkání s Pánem je
ústrety člověku, ktekřestní roucho. To však
rý odmítl obývat
znamená nejen závazek
rajskou zahradu, „opustil, zdroj živých zachovat si ho čisté, ale také nemalou zodpovod, aby si vytesal rozpukané cister- vědnost zastávat tento trojí úřad – například i
ny“ a tímto svým rozhodnutím se tak, že budeme, podobně jako „prorok“ Jan,
„přestěhoval“
na
poušť. vytrvale ukazovat na Toho, který přichází. A
(Mimochodem, i Petr svou odpovědí co s koženým opaskem? Ten je projevem
na otázku veleknězova sluhy „Copak připravenosti a ochoty následovat Beránka,
jsem tě neviděl v zahradě s ním?“ pro- kamkoliv půjde. Není třeba se bát, že nás buzrazuje, jak se v zahradě cítí nesvůj). de hnát do úmoru (jako se často ženeme my,
Kdo je pozván na rande, obvykle řeší, zvláště před Vánocemi), vždyť on „jako pasco si oblékne. Když mu na osobě, kte- týř pase své stádo, svým ramenem shromažrá ho pozvala, skutečně záleží, vybere ďuje beránky, ve svém klínu je nese“.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 40,1-5.9-11

PONDĚLÍ 11.12.
Iz 35,1-10
Lk 5,17-26
Jásot přírody kontrastuje s
naším vztahem k ní. Často ji
ničíme, aniž bychom si uvědomili, že i ona je pramenem
poznání Jeho slávy! Z jejího
souladu a harmonie můžeme
mnoho vyčíst.

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k
srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal
z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své
hříchy. Hlas volá: „Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu
Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a
pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co
je drsné, ať se narovná! Hospodinova velebnost
se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila
Hospodinova ústa.“ Vystup na vysokou horu, ty,
který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni
mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém
ÚTERÝ 12.11.
radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se;
řekni judským městům: „Hle, váš Bůh!“ Hle,
Iz 40,1-11
Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu
Mt 18,12-14
dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před
I já jsem vyzván, abych volal!
sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo,
Okolí mám beze strachu upo- svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém
zornit: můj Bůh je šetrný ke klínu je nese, březí ovce šetrně vede.
slabým, jako pastýř k březí
Žalm
ovečce.
Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství
a dej nám svou spásu
STŘEDA 13.12.
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: –
Iz 40,25-31
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. –
Mt 11,28-30
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, –
Ti, kdo doufají v Hospodina, aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
získávají též jeho vlastnosti: Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se
nabývají sil, jak orli dostávají spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země,
– spravedlnost shlédne z nebe.
křídla, neumdlévají. Úkol i
Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá
pro mě – vždyť jsem stvořený plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a
k Jeho obrazu!
spása mu půjde v patách.
ČTVRTEK 14.12.
Iz 41,13-20

2 Den Páně

2. čtení 2 Petr 3,8-14
Jednu věc, milovaní, nesmíte přehlédnout: že je
u Pána jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako

jeden den. Ne že by Pán otálel splnit to, co slíbil,
jak ho někteří lidé obviňují z otálení, ale je k vám
shovívavý, protože nechce, aby někdo zahynul,
naopak chce, aby se všichni dali na pokání. Ten
den Páně však přijde jako zloděj a tehdy nebesa
náhle s rachotem pominou, živly se stráví žárem i
země a všechno, co se na ní bude nalézat. A tak
všechno vezme za své. Jak vám proto musí ležet
na srdci, abyste žili svatě a zbožně, a tak očekávali a urychlovali příchod toho Božího dne, kdy
se nebesa stráví v ohni a živly rozplynou v žáru.
Ale my čekáme – jak on to slíbil – nová nebesa a
novou zemi, kde bude mít svůj domov spravedlnost. Když tedy na to musíte čekat, milovaní,
horlivě se snažte, abyste byli před ním bez poskvrny a bez úhony v pokoji.

Texty k rozjímání
Mt 11,11-15
Příslib právě pro dnešní dobu:
neboj se, červíčku, neboj se,
ustrašený „starý světadíle“. S
vírou, že nás Hospodin drží za
ruku, můžeš i ty kráčet.

PÁTEK 15.12.
Iz 48,17-19
Mt 11,16-19
Toho, kdo se drží Pánovy cesty, potká štěstí jako „mořské
vlny“. Krásné přirovnání. S
Evangelium Mk 1,1-8
Pánem nevstupuji do klidné,
Začátek evangelia o Ježíši Kristu, Synu Božím: stojaté vody.
Je psáno u proroka Izaiáše: „Hle, já posílám svého posla před tebou, on ti připraví cestu. Hlas SOBOTA 16.12.
volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrov- Sir 48,1-4.9-11
nejte mu stezky!“ Když Jan Křtitel vystoupil na
poušti, hlásal křest pokání, aby byly odpuštěny Mt 17,10-13
hříchy. Vycházel k němu celý judský kraj a Ježíš přibližuje učedníkům
všichni jeruzalémští obyvatelé, dávali se od něho osud proroka Eliáše. Nepokřtít v řece Jordánu a při tom vyznávali své hří- znaného, mnohými nepřijatéchy. Jan nosil šat z velbloudí srsti a kolem boků ho. Sám náš Pán, na kterého
kožený pás. Živil se kobylkami a medem divočekáme, je dodnes mnohými
kých včel. Kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a odmítán…
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil
vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“
NEDĚLE 17.12.
3. neděle adventní
Vánoční svátost smíření
Iz 61,1-2a.10-11
Fulnek
17.12. od 15 hodin
1 Sol 5,16-24
Vrchy
18.12. 17:00 - 18:00
JAN 1,6-8.19-28
Stachovice
19.12. 16:30 -17:00 a po mši
Děrné
20.12. 16:00 - 17:00 a po mši
Lukavec
21.12. 16:00 - 17:00 a po mši
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 5 790 Kč, Děrné 3 370 Kč, Lukavec 2 460
Kč, Stachovice 2 210 Kč,
Vrchy 1 070 Kč.
♣ 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
prožíváme se sv. Josefem,
Strážcem pokladů.
♣ K odběru jsou další texty
rorátních katechezí pro rodiny
s dětmi.
♣ V pátek zveme v 17 hodin
na zkoušku na štědrovečerní
vigilii.
♣ Po mši svaté v pátek zveme
na setkání mladší mládež.
♣ V sobotu 16. prosince v 16
hodin zveme na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ Na Večer chval jste zváni
v sobotu 16. prosince v 19
hodin do kostela v Odrách.
V průběhu večera bude příležitost ke svátosti smíření.
♣ Ve čtvrtek 21. prosince jste
v 17 hodin srdečně zváni do
kostela ve Stachovicích na
koncert pěveckého sboru Komenský z Vítkova.
♣ Na mši svatou s nedělní
platností zveme v sobotu 23.
prosince v 17 hodin do kostela ve Fulneku.
4 Den Páně

Úmysly mší svatých
Ne 10.12.
Út 12.12.
St 13.12.
Čt 14.12.
Pá 15.12.
So 16.12.
Ne 17.12.

10.12. - 17.12.2017

Fulnek
Za † Josefa Bolcka a živou rodinu
Na poděkování za dar života s prosbou
o požehnání do dalších let
Za † Marii Královou, vnuka a vnučku
Za † Jitku a Jaromíra Matyáškovy
Za † Zdenku Marhefkovou a duše
v očistci
Na dobrý úmysl
Za † rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Stachovice

Ne 10.12. Za † Marii a Jana Cihlářovy a živou
rodinu
Út 12.12. _________________________
Ne 17.12. Za † rodinu Křivovou
Děrné
Ne 10.12. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
St 13.12. Za nenarozené děti a jejich rodiče
Ne 17.12. Za † Františka Kolovrata
Lukavec
Ne 10.12. Sokol
Čt 14.12. Šindler 109
Ne 17.12. Kudělová 23
Vrchy
Ne 10.12. Za † Karla Beinhauera, manželku,
syna, snachu a rodiče z obou stran
Ne 17.12. Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence

