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D EN P ÁNĚ
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 31.prosince
K zamyšlení
Evangelium nepředstavuje kodex slušného chování, který nám někdo hodí
na hlavu jako velkou knihu z vysoké
police, abychom se „narovnali“. Boží
Slovo působí spíš jako náznak svítání
na obloze. Když ho člověk pochopí,
rozběhne se na kopec a utíká z celé
síly nikoliv proto, že musí, nýbrž proto, že chce z vyvýšeného
místa vidět východ slunce
a nasytit se jeho krásou.
Podobně i událost z
jeruzalémského chrámu, o
níž píše Lukáš, není popisem, jak má fungovat
správná rodina, ale spíš
zářivou ikonou, která v
každém, kdo se na ni zadívá, vzbuzuje úžas a touhu nasytit se jejím světlem a vyzařovat ho i kolem sebe – nikoliv proto,
že musí, nýbrž proto, že
chce a že to jinak nejde.
A světlo této ikony je tak
přitažlivé a intenzivní, že
osvěcuje i ty, jejichž život se z různých příčin neodvíjí na osnově rodinných rolí.
Důležitými postavami této ikony jsou
rodiče. Čteme o nich, že přinesli dítě
Ježíše, aby ho představili Pánu, jak je
psáno v Zákoně Páně, a že vykonali
vše, co bylo obvyklé podle Zákona.
Plnění Zákona v nás vyvolává přinejmenším pocit skličující všednosti, případně nudy. Ježíšovi rodiče jsou však
plni údivu a v tom, co se ani zdaleka
nepodobá slibným vyhlídkám do budoucna, čtou požehnání. Nu, my snad

neprodejné

občas zahlédneme požehnání alespoň v tom,
co nám klape, jak jsme si „nalajnovali“.
Simeon a Anna nejsou příbuzní, ale přece z
nich dýchá něco, co z nich dělá právoplatné
členy Boží rodiny. Navzdory tomu, kdoví,
zda spravedlivý a bohabojný Simeon najde
nějaké obdivovatele alespoň u těch dřív narozených. Nám v produktivním věku řeči o propouštění, či dokonce o služebnících neznějí aktuálně a naše oči
raději vidí to, co nás baví, než to,
co přináší spásu. Ale Boží sláva,
a to dokonce před očima všech
národů, přece nemůže být něčím,
u čeho se umírá od nudy.
Prorokyně Anna jakožto vdova a
ještě k tomu v značně pokročilém
věku dnes najde asi ještě mnohem užší okruh obdivovatelů.
Kdyby měla alespoň nějakou
zajímavou minulost? A přece,
jestli tato žena přišla právě v tu
chvíli, když se v chrámě zjevilo
vykoupení Jeruzaléma, znamená
to, že ačkoli je vdovou v pokročilém věku, její srdce je obdivuhodně bdělé a nepředstavitelně mladé. Nápadně připomíná „nejkrásnější z žen“, která
si v touze po svém milovaném povzdechla:
„Kéž bys byl jako můj bratr, který sál z prsů
mé matky! Až bych tě nalezla někde venku,
políbila bych tě a nikdo by mnou pohrdat
nesměl“. Anna, dcera Fanuelova z Aserova
kmene, však nemusí takhle povzdechnout,
naopak, velebí Boha, poněvadž „ten, kterého
tolik miluje“ její Bůh, se opravdu stal jejím
bratrem – stal se člověkem. Ba víc, stal se
malým dítětem, které saje z prsu lidské matky, takže nejen ona, ale opravdu nikdo se
nemusí ostýchat projevit mu svou lásku.

Texty k rozjímání
Pondělí 1.1. Slavnost Matky
Boží Panny Marie
Nm 6, 22-27
Budou vzývat moje jméno
nad izraelskými syny a já jim
požehnám.
Gal 4, 4-7
Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy.
Lk 2, 16-21
Nalezli Marii a Josefa i děťátko . . . Když uplynulo osm
dní, dali mu jméno Ježíš.
Úterý 2.1.
1 Jan 2,22-28
Jan 1,19-28
Středa 3.1.
1 Jan 2,29-3,6
Jan 1,29-34
Čtvrtek 4.1.
1 Jan 3,7-10
Jan 1,35-42
Pátek 5.1.
1 Jan 3,11-21
Jan 1,43-51
Sobota 6.1.
Slavnost Zjevení Páně
Iz 60,1-6
Hospodinova velebnost září
nad tebou.
Ef 3,2-3a,5-6
Nyní bylo oznámeno, že také
pohané mají stejná dědická

2 Den Páně

1. čtení Gn 15, 1-6; 21, 1-3
Hospodin se obrátil na Abráma ve vidění těmito
slovy: "Neboj se, Abráme, já jsem tvůj štít, tvá
odměna je převeliká." Abrám řekl: "Pane, Hospodine, co mi dáš? Nemám děti, dědicem mého
domu bude damašský Eliezer." Abrám pokračoval: "Nedal jsi mi potomka, bude po mně dědit
jeden z lidí mého domu." Tu mu Hospodin řekl:
"Ten po tobě dědit nebude; kdo však vyjde z tvého lůna, ten bude po tobě dědit." Vyvedl ho ven a
pravil: "Pohlédni na nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat! " - a dodal: "Tak ( četné ) bude
tvé potomstvo!" ( Abrám ) Hospodinu uvěřil, a
ten ho za to uznal za spravedlivého. Hospodin
navštívil Sáru, jak slíbil, a splnil Sáře dané slovo.
Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho stáří
syna, jak to Bůh předpověděl. Abrahám dal svému narozenému synovi, kterého mu Sára porodila, jméno Izák.

Žalm127
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých
rukou, bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem
tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys
viděl syny svých synů.

2. čtení Žid 11,8.11-12,17-19
Protože Abrahám věřil, uposlechl ( Boží ) výzvy,
aby se vystěhoval do země, kterou měl dostat v
dědičné držení; vystěhoval se, ačkoli nevěděl,
kam jde. I Sára uvěřila, a proto dostala sílu stát
se matkou, a to přes svůj pokročilý věk, protože
se spolehla na toho, který ten slib dal. A tak z
jednoho muže, a to už vetchého, vzešlo tolik potomků jako hvězd na nebi a jako písku na mořském břehu, který nikdo nespočítá. Protože měl

Abrahám víru, přinesl Izáka v oběť, když ho Bůh
zkoušel. Svého jediného syna chtěl obětovat, třebaže mu bylo slíbeno: 'Od Izáka budeš mít potomky.' On totiž uvažoval takto: Bůh má dost
moci, aby vzkřísil třebas i mrtvé. Proto také Izáka dostal nazpátek i jako předobraz.

EvangeliumLk 2,22-40
Když nadešel čas očišťování podle Mojžíšova
Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu.' Přitom chtěli také podat oběť, jak je
nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě
holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk,
jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a
bohabojný a očekával potěšení Izraele a byl v
něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo
zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova
Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu,
právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním
vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal
ho do náručí a takto velebil Boha: “Nyní můžeš,
Hospodine, podle svého slova propustit svého
služebníka v pokoji, neboť moje oči uviděly spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.” Jeho otec i matka byli plni údivu nad
slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal
a jeho matce Marii prohlásil: “On je ustanoven k
pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní
duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení
mnoha srdcí.” Také tam byla prorokyně Anna,
dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně
pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků
žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo
jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a
sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci.
Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení
Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města
Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Texty k rozjímání
práva.
Mt 2,1-12
Přišli jsme od východu poklonit se králi.
Neděle 7.1.
Svátek Křtu Páně
Iz 55,1-11
Pojďte k vodě, poslouchejte a
naplní vás nový život.
1Jan 5,1-9
Duch, voda a krev.
Mk1,6b-11
Ty jsi můj milovaný Syn,
v tobě mám zalíbení!

Ohlášky
♣ Dnes zveme v 15 hodin do
kostela ve Fulneku na pobožnost na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a ve 23
hodin na mši svatou slouženou
na
poděkování
a
s prosbou o Boží požehnání
do nového roku do Jerlochovic.
♣ Děkujeme všem, kteří se
zapojili do vánoční výzdoby
našich kostelů a všem těm,
kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků narození Páně.
♣ Ve čtvrtek 4. ledna zveme
po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská a řeholní povolání“.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
♣ 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. Na slavnost
Zjevení Páně - „Tří králové“
zveme na mši svatou v 8 hodin do kostela ve Fulneku a
v 15 hodin do kostela
v Jerlochovicích. Při mši svaté budeme žehnat křídu a požehnáme koledníkům.
♣ V pátek po mši svaté zveme
na setkání ministranty.
♣ V neděli 7. ledna je svátek
Křtu Páně. Při mši svaté obnovíme své křestní sliby. Doneste sebou křestní svíce.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravu kostelů.
♣ 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.
♣ V neděli 7. ledna jste odpoledne po korunce k Božímu
milosrdenství srdečně zváni
otcem Jozefem do společenské místnosti na společné posezení.
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Úmysly mší svatých 31.12.2017—7.1.2018
Fulnek
Ne 31.12. Za † Jana a Josefa Matějkovy
a za živou rodinu
Po
1.1. Za † Jiřinu Bártkovou, rodinu Durychovu a o Boží požehnání do nového
roku pro rodinu Bártkovu
Út
2.1. _____________________
St
3.1. _____________________
Čt
4.1. _____________________
Pá
5.1. Za členy živého růžence
So
6.1. Za † Josefa Kubového, rodiče,
manželku a živou rodinu
Ne 7.1. Děkovná mše svatá
Stachovice
Ne 31.12.
Po
1.1.
Út
2.1.
Ne 7.1.

_____________________
_____________________
Za členy živého růžence
Za † Karla Růčku a živou rodinu

Děrné
Ne 31.12. Za rodinu Machalovu a Mangoltovu
Po
1.1. Za † Annu Kolovratovou
a duše v očistci
St
3.1. Za členy živého růžence
Ne 7.1. Za † Jaroslava Lecha, rodiče a živou
rodinu
Lukavec
Ne 31.12. ______________________
Po
1.1. Za Českou republiku
Čt
4.1. Za členy živého růžence
Ne 7.1. ______________________
Vrchy
Ne 31.12. Na poděkování naším kněží, ministrantům, varhaníkům a všem, kteří se
podíleli na úklidu a výzdobě kostela
Po
1.1. Mše svatá za farnost
Ne 7.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče,
sourozence a za † Stefanii Briovou

