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

D EN P ÁNĚ
4. neděle adventní

24 . prosince

neprodejné

K zamyšlení
S vrcholícím adventem se obvykle
ohlížíme za uplynulým časem a vyhodnocujeme procento splnění adventních závazků. Když většinou s povzdechnutím konstatujeme nespokojenost se svými asketickými výkony, v
posledních dnech ještě narychlo přitvrdíme nároky, abychom měli alespoň
jakýs takýs pocit, že
jsme na sobě přeci jen
„zapracovali“. A tak
bdíme, pracujeme na
sobě, vstáváme na
ranní roráty, děláme
dobré skutky, odříkáme si sladkosti... jednoduše usilovně budujeme dálnici, po
které na Vánoce konečně přifrčí Pán, aby
nás uznale poplácal
po zádech se slovy:
„Výborně, zasloužíš si
Vánoce.“
Když se však na advent podíváme optikou liturgie, můžeme vystopovat velmi pozoruhodnou Boží pedagogiku
odlišnou od naší logiky. Na první adventní neděli nás Boží slovo pozvalo
bdít. Bdění si vyžaduje určitou námahu, a tak jsme (pochopitelně) napli
všechny duchovní svaly, abychom se
pustili do toho. Na druhou neděli jsme
však dostali pozvání na poušť. Kdo to
pozvání vezme vážně, zjistí, že na
poušti se nedá machrovat svými výko-

ny. Na skutečné duchovní poušti najednou
nestačí lidské síly, a když se chceme někam
dostat, musíme pustit k vedení Někoho jiného. Jen na poušti pochopíme, že bdít neznamená předvádět svou kondičku, ale pozorně a
pokorně upírat zrak na Toho, který kráčí před
námi. Tu se tedy začíná uskutečňovat žádoucí
proces a odvážné lidské
„já“ poprvé znejistí. Třetí
adventní neděle nás (právě
na poušti) seznámila s Janem Křtitelem, mužem,
který neustále opakoval „já
nejsem...“. Jan těmito slovy
velmi konkrétně shrnul
podstatu adventní přípravy:
stále více uvolňovat prostor
okupovaný
všemocným
„já“ a dávat ho k dispozici
Božímu „ty“. Čtvrtá adventní neděle nám na završení celého adventního itineráře představuje Marii.
Ona v krátkém dialogu s
andělem řekne jen dvě věty, ve kterých zaznívá: „jak se to stane“ a „ať
se mi stane“. Z tohoto slova je vidět, že Maria pochopila. Ne ona je hlavní postavou, která činí velké věci, ale Bůh je tím, kdo způsobuje, že se stanou velké věci. Celý adventní
itinerář vede i nás právě k tomu, aby naše
hyperaktivní „já“ postupně uvolňovalo prostor Božímu Slovu, které chce stát se tělem
právě u nás a v nás: „Ne ty připravuješ Pánovi příbytek, ale on sám postaví příbytek tobě,
když ho konečně pustíš k tomu, aby to mohl
udělat.“

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 25.12.
Slavnost Narození Páně
Iz 52,7-10
Žid 1,1-6
Jan 1,1-18
Bůh se sděluje člověku tím
nejsrozumitelnějším způsobem. Slovo, Moudrost, bere
na sebe lidskou přirozenost.
To, že jej „vlastní nepřijali“,
mu chci vynahradit větší láskou!

1. čtení Sam7,1-5.8b-12.14a.16
Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já
bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v
srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi
a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví
Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych
bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys
byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl
jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem
před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím
svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a
bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní
zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským
lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho
nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům
tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým
otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde
z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu
budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé
království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn
bude pevný navždy.“

ÚTERÝ 26.12.
Svátek sv. Štěpána
Sk 6,8-10; 7,54-60
Mt 10,17-22
Nenávist, kterou Kristus předpověděl, dochází každoročně
vrcholu v 90 tisících umučených křesťanů. Vážím si toho,
že ode mě není požadována
oběť nejvyšší? Snažím se tím Žalm88
víc plnit jeho vůli a snášet
Navěky chci zpívat
drobné obtíže?
o Hospodinových milostech.
STŘEDA 27.12.
Svátek sv. Jana
1 Jan 1,1-4
Jan 20,2-8
Svědek Kristova vzkříšení
vrchovatě naplnil svůj dlouhý
život. I já jsem svědkem Kristova působení. Využívám svůj
čas ke svědectví o Něm?

2 Den Páně

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
– po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou
věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena
milost.“ – Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
„Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, –
přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: –
Navěky zajistím tvůj rod – a tvůj trůn zbuduji na
všechna pokolení.
On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, – můj Bůh a
skála mé spásy. – Navěky mu zachovám svou
milost, – má smlouva s ním platit nepřestane.“

2. čtení Řím16,25-27
Bratři! Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle
evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání
o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství,
které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je
zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného
Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou
poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je
moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné
věky. Amen.

EvangeliumLk 1,26-38
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova
rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní
vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s
tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala,
co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl:
„Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího.
Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude
kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho
království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí
na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také
dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už
v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“
Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi
stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

Ohlášky
♣ Dnes zveme v 16 hodin na mši svatou s Vigilií
k Božímu narození a ve 22 hodin na „Půlnoční“.
♣ Zítra tj. v pondělí na slavnost Narození Páně a
v úterý na svátek svatého Štěpána bude platit
nedělní pořad bohoslužeb.
♣ Možnost prohlídky „betléma“ v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku 25., 26., 27., 28., 29.,
30.12. a 1.1. vždy mezi 15:30 – 18:00. Prosíme o
pomoc při hlídání kostela. Vzadu v kostele se
můžete zapsat do rozpisu této služby.

Texty k rozjímání
ČTVRTEK 28.12.
Svátek sv. Mláďátek
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 2,13-18
Smrt tolika dětí kvůli zvrácené ctižádosti! Chlapci z Betléma nemohli ještě ani mluvit, a
přesto vydali svědectví o
Kristu. Chci se vyvarovat zbytečných slov…
PÁTEK 29.12.
1 Jan 2,3-11
Lk 2,22-35
Kéž jsou letošní vánoční svátky zlomem; odteď chci, aby
se můj vztah k Bohu promítl
do mého vztahu k okolí!
SOBOTA 30.12.
1 Jan 2,12-17
Lk 2,36-40
Janův vzkaz otcům, mládeži,
dětem – shrnuje vše, co jsme
v uplynulém roce skrz působení Boží milosti mohli zakusit. Ale může být i poselstvím
do nového roku!
NEDĚLE 31.12.
Svátek Svaté rodiny
Gn 15, 1-6; 21, 1-3
Žid 11, 8. 11-12. 17-19
Lk 2,22-40

Den Páně 3

Ohlášky
♣ U oltáře Panny Marie Bolestné je „Betlémské světlo“.
Toto poselství Vánoc si můžete odnést v lucerničkách do
svých domovů.
♣ Farníci z Děrného a Fulneku srdečně zvou v pondělí v
17 hodin do Děrného na
„Živý betlém“.
♣ Ve středu na svátek svatého
Jana Evangelisty budeme při
mši svaté žehnat víno. Po mši
svaté
zveme
k posezení
v čajovně.
♣ V neděli 31. prosince je
svátek Svaté Rodiny. Při mši
svaté ve Fulneku i na vesnicích zveme manželské páry
k obnově manželských slibů.
♣ V neděli 31. prosince zveme v 15 hodin do kostela ve
Fulneku na pobožnost s poděkováním za uplynulý rok a
ve 23 hodin na mši svatou
slouženou na poděkování a
s prosbou o Boží požehnání
do nového roku do Jerlochovic.
♣ Během vánoční doby nabízíme farníkům pastorační návštěvu spojenou s žehnáním
domu a bytu. Jedná se společnou
modlitbu
kněze
s rodinou. V případě zájmu,
odevzdejte vyplněný lístek
v zákristii.
♣ Tříkrálová sbírka bude
v Děrném a v Lukavci probíhat v pátek 5. ledna v podvečerních hodinách. Ve Fulneku a ostatních vesnicích pak v
sobotu 6. ledna. Začneme mši
svatou v 8 hodin, po mši svaté
bude požehnání koledníkům.
Koledníci, pozvěte na koledování své kamarády.
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Úmysly mší svatých

24.12. - 31.12.2017
Fulnek

Ne 24.12. 9:00 Na poděkování Pánu Bohu
16:00 Za†rodiče Klabačkovy
a Šenkovy a za† Ivetu
22:00 _______________________
Po 25.12. Za†Štěpánku a Rudolfa Purmenských
Út 26.12. Za†rodiče Vráblovy a sourozence
s rodinami
St 27.12. ________________________
Čt 28.12. Za†rodinu Manišovu a duše v očistci a
požehnání pro živou rodinu Piterkovu
Pá 29.12. Za†Marii Kamitrovou a Václava
Svobodu
So 30.12. Za†rodiče, zetě a požehnání
pro živou rodinu
Ne 31.12. Za†Jana a Josefa Matějkovy a za živou
rodinu
Stachovice

Ne 24.12. ______________________
Po 25.12. Za†Josefa Mikše
Út 26.12. Za†Boženu Bělunkovu, manžela,
dceru, zetě a živou rodinu
Ne 31.12. _____________________
Děrné
Ne 24.12. Za rodinu Chrástkovu
Po 25.12. Za†a živou rodinu Daňovu
Út 26.12. Za†a živou rodinu Vrbicovu a Hošovu
St 27.12. Za dar zdraví
Ne 31.12. Za rodinu Machalovu a Mangoltovu
Ne 24.12.
Po 25.12.
Út 26.12.
Čt 28.12.
Ne 31.12.

Maleňák 27
Kříž 72
Maleňák 27
___________________
___________________

Lukavec

Vrchy

Ne 24.12. Za†Josefu Tegelovou a syna
Po 25.12. Za†rodinu Vaňkovu, Indrákovu
a Hlavovu
Út 26.12. Za†Libuši Petrášovou
Ne 31.12. Poděkování naším kněží, ministrantům, varhaníkům ….

