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

D EN P ÁNĚ
3. neděle adventní

17. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Ve společnosti, která má plnou hlavu
zdravého sebevědomí, asertivity, umění prosadit se, úspěchu, zdravých ambicí, sebedůvěry, jistoty ve vystupování, dobrého „image“ a podobně, nevyznívá Janova negativní autodefinice
zrovna přitažlivě.
„Reportéry“, kteří se ho ptají, samozřejmě trojnásobní „nejsem“
neuspokojuje.
Když se jejich
respondent konečně zmůže na
nějakou pozitivní
formulaci, definuje se: „Jsem
hlas...“ Hlas je
něco, co nemůže existovat samo o sobě. Existuje jen tehdy, když ho někdo
vydá. Hlas je něco, co samo o sobě
nemá smysl, nenese-li artikulované
hlásky, nebo harmonickou melodii.
Jan se tedy definuje jako někdo, kdo
existuje jen v závislosti na tom, kdo ho
poslal. Jasně říká, že jeho život má
smysl jen v souvislosti s tím, koho
ohlašuje. Téměř, jakoby říkal: „Já
jsem nic. Jsem zde pouze díky tomu,
který mě poslal a kvůli tomu, koho
ohlašuji.“ A evangelista Jan tento Křtitelův „ubohý image“ ještě dokončuje:

„On sám nebyl tím světlem...“ Co je to tedy
za člověka, který víc „není“ než „je“?! Co je
to za člověka, který přišel proto, aby vydal
svědectví?!
Křtitel určitě není žádná zakomplexovaná a
neschopná hromádka neštěstí. Vždy, kdy se o
něm evangelista Jan
zmiňuje, používá slovo svědectví (viz český ekumenický překlad, který je v tomto
případě věrnější originálu). Mimochodem,
Jan toto slovo používá
ze všech evangelistů
nejvíc, a z toho až 10krát v souvislosti s
Janem
Křtitelem.
Když si všimneme, že
svědectví v originálu zní martyria, dojde
nám, že zde jde pořádně o život. Svědectví
totiž není kampaň a už vůbec ne reklama.
Reklamě jde o to, aby zisk mnohonásobně
přesáhl hodnotu reklamovaného produktu. Při
svědectví jde o to, že hodnota, o níž se svědčí, nekonečně přesahuje cokoliv, co člověk
má, a čím je. Reklama staví na touze zmocnit
se, vlastnit, mít, užít... Svědectví staví na
ochotě darovat, odevzdat se... i položit život.
Jan Křtitel sice neklade otázky, jako ti, kdo
přišli za ním, a přece se nás ptá: „Jak je to s
vámi? Vydáváte Kristu svědectví, nebo mu
děláte jen trapnou reklamu?“

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 18.12.
Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
Tím, že Josef vzal svou Marii
v požehnaném stavu k sobě,
riskoval z lásky k ní svou pověst a byl připraven vzdorovat
mnoha řečem z okolí. Náš
Pán vstupuje do života i dnes
mnohdy „neregulérně“. Kéž
tím nejsem pohoršen!

1. čtení Iz 61,1-2a.10-11
Duch Páně, duch Hospodinův je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat
radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž
puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu
uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto.
Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá
v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl
mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného
věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako
země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít
setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti
a slávě před všemi národy.

ŽalmLk 1,46-50.53-54
ÚTERÝ 19.12.
Sd 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25
S příchodem dítěte ukazuje
Hospodin svou sílu a moc.
Můžeme rozjímat, proč počet
dětí na našem kontinentě klesá… Bůh se projevuje i dnes
nejraději tam, kde jde lidské
„já“ stranou. Boží přítomnost
se nesnáší s lidským sobectvím.

Duch můj plesá v Bohu mém!
Velebí – má duše Hospodina – a můj duch jásá v
Bohu, mém spasiteli, – neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici. – Od této chvíle mě budou
blahoslavit – všechna pokolení
že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. –
Jeho jméno je svaté – a jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení – k těm, kdo se ho bojí.
Hladové nasytil dobrými věcmi – a bohaté propustil s prázdnou. – Ujal se svého služebníka
Izraele, – pamatoval na své milosrdenství.
2. čtení 1 Sol 5,16-24

STŘEDA 20.12.
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38
Zastínění mocí Nejvyššího.
Pokaždé, když i nás on zastíní, pokaždé, když naše představy a plány jdou stranou,
mohou se dít veliké věci…
ČTVRTEK 21.12.
2 Den Páně

Bratři! Stále se radujte. Bez přestání se modlete.
Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu.
Tak to Bůh pro vás chce v Kristu Ježíši. Nezhášejte oheň Ducha, nepodceňujte dar promlouvání
z vnuknutí, ale všecko zkoumejte, a co je dobré,
toho se držte. Varujte se zla, ať se objevuje pod
jakoukoli tvářností. Sám Bůh pokoje kéž vás
dokonale posvětí. Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro příchod
našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který
vás povolává, a on to také splní.

EvangeliumJAN 1,6-8.19-28
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.
Přišel jako svědek, aby svědčil o světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím
světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Toto je Janovo svědectví, když k němu židé z
Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali: „Kdo jsi?“ Vyznal to a nezapřel. Vyznal: „Já
nejsem Mesiáš.“
Zeptali se ho: „Co tedy jsi? Eliáš?“
Řekl: „Nejsem.“
„Jsi ten Prorok?“
Odpověděl: „Ne.“
Řekli mu tedy: „Kdo jsi? Ať můžeme dát odpověď těm, kdo nás poslali. Co říkáš sám o sobě?“
Řekl: „Já jsem hlas volajícího na poušti:
‘Vyrovnejte cesty Pánu’, jak řekl prorok Izaiáš.“
Ti poslaní byli z farizeů. Zeptali se ho: „Proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten
Prorok?“
Jan jim odpověděl: „Já křtím vodou. Mezi vámi
stojí ten, koho vy neznáte; ten, který má přijít po
mně; jemu nejsem hoden rozvázat řemínek u
opánků.“
To se stalo v Betánii na druhé straně Jordánu,
kde Jan křtil.

Vánoční svátost smíření
Fulnek
Vrchy
Stachovice
Děrné
Lukavec

17.12.
18.12.
19.12.
20.12.
21.12.

od 15 hodin
17:00 - 18:00
16:30 -17:00 a po mši
16:00 - 17:00 a po mši
16:00 - 17:00 a po mši

Texty k rozjímání
Pís 2,8-14
nebo Sof 3,14-18a
Lk 1,39-45
Setkání a jásot nad dětmi, dosud nenarozenými. Radostné
vítání klíčícího života. Máme
právo slavit advent tam, kde
je těhotenství bráno jako přítěž?
PÁTEK 22.12.
1 Sam 1,24-28
Lk 1,46-56
Mariina služba u Alžběty
předznamenává přípravu Jana
Křtitele na příchod Ježíše mezi lid. Skutečná, všední
„preevangelizace“!
SOBOTA 23.12.
Mal 3,1-4.23-24
Lk 1,57-66
Zachariáš opět získal řeč,
jakmile dal jméno svému dítěti. Když nevěříme v Boží zaslíbení, můžeme mluvit v
církvi sebevíc, ale druzí nám
nerozumí.

Vánoční pořad bohoslužeb
23.12. Fulnek -17:00 s nedělní platností
24.12. nedělní pořad bohoslužeb
16:00 -Fulnek Vigilie k Božímu narození
22:00 -Fulnek „Půlnoční“.
25.12. nedělní pořad bohoslužeb
26.12. nedělní pořad bohoslužeb

NEDĚLE 24.12.
4. neděle adventní
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Řím 16,25-27
Lk 1,26-38

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Dnes začíná příprava na
vánoční svátky. Nabízíme
modlitbu novény k Narození
Páně, která je součásti Dne
Páně.
♣ 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.
♣ Ve čtvrtek 21. prosince jste
v 17 hodin srdečně zváni do
kostela ve Stachovicích na
koncert pěveckého sboru Komenský z Vítkova.
♣ V sobotu 23. prosince od 9
hodin navštívíme nemocné ve
Fulneku a na vesnicích a přineseme svaté přijímání. Nemocné, kteří mají o tuto službu zájem, můžete nahlásit v
zákristii.
♣
Možnost
prohlídky
„betléma“ v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku 25.,
26., 27., 28., 29., 30.12. a 1.1.
vždy mezi 15:30 – 17:00. Prosíme o pomoc při hlídání kostela. Vzadu v kostele se můžete zapsat do rozpisu této
služby.

4 Den Páně

Úmysly mší svatých
Ne 17.12.
Út 19.12.
St
Čt
Pá
So

20.12.
21.12.
22.12.
23.12.

Ne 24.12.

17.12. - 24.12.2017

Fulnek
Za † rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Za † rodiče Šulákovy a rodiny jejích
dětí
Za † Alfréda Sokola a za duše v očistci
Za Josefa Peterku a rodiče
_______________________
8:00 Za † Marii Lipowskou a Gabrielu
Srubkovou a jejich živé rodiny
17:00 _______________________
9:00 Na poděkování Pánu Bohu
16:00 _______________________
22:00 _______________________
Stachovice

Ne 17.12. Za † rodinu Křivovu
Út 19.12. Za † Františka Černocha a požehnání
pro jeho živou rodinu
Ne 24.12. ______________________
Děrné
Ne 17.12. Za † Františka Kolovrata
St 20.12. Za † a živou rodinu Šindlerovu,
Sokolovu a Urbánkovu
Ne 24.12. Za rodinu Chrástkovu
Lukavec
Ne 17.12. Kudělová 23
Čt 21.12. Šindlerová 111
Ne 24.12. ____________________

Vrchy
Ne 17.12. Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence
Ne 24.12. Za † Josefu Tegelovou a syna

