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D EN P ÁNĚ
Svátek Křtu Páně

7. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Evangelista Marek se někdy zdá být
skoupý na slovo. Ale i v těch pár řádcích, které věnuje Ježíšovu křtu, se mu
povedlo výborně načrtnout obraz Toho, který přichází.
Jaké očekávání asi
naplnilo srdce Janových posluchačů,
když slyšeli jeho
slova: „Za mnou už
přichází mocnější,
než jsem já; nejsem
hoden, abych se
sehnul a rozvázal
mu řemínek u opánků“? Už Jan musel
být v jejich očích
nemalý
„borec“.
Vždyť k němu přicházeli obyvatelé
„celého judského
kraje, dávali se od
něho křtít a vyznávali své hříchy“. Byli vůbec schopni
představit si někoho ještě většího, ještě
úžasnějšího, ještě obdivuhodnějšího,
ještě mocnějšího…? A právě v těch
dnech, když očekáváním napjatý lid v
okolí Jordánu vyhlíží mesiáše, který
by jediným pohybem svého malíčku

konečně rozprášil protivné Římany, přichází
úplně obyčejný Ježíš z Nazareta v Galileji –
tedy z bezvýznamného zapadákova kontaminovaného hnusnými pohany (viz „Galilea
pohanů“, Iz 8,23, Mt 4,15),
a místo toho, aby sestoupil
z nebeských výšin, zjevuje
se tak, že vystupuje z vody
Jordánu – tudíž nikoliv
seshora dolů, jak by se to
na správného mesiáše slušelo, nýbrž zezdola, z řeky
Jordán, do níž se před ním
ponořily stovky zaprášených, upocených a hlavně
hříšných obyvatel celé
Judey. Toto je „portrét“
milovaného Božího Syna,
jak ho zobrazuje Markovo
evangelium. Marek s tímto
titulem zachází šetrně, ale
jasně dává najevo, že Boží
Syn je ten, jenž se staví do
zástupu hříšníků, protože „se neostýchá nazývat je svými bratry“. Boží Syn je ten, jenž
„bude mnoho trpět a bude v opovržení“. Boží
Syn je ten, který zemře mezi zločinci. Jen tak
nás totiž vysvobodí ne z moci utiskovatelů,
kteří zabíjí tělo, ale z moci naší vlastní chorobné touhy po moci.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 42,1-4.6-7

PONDĚLÍ 8.1.
1 Sam 1,1-8
Mk 1,14-20
Bezdětnost byla pro oba
nepředstavitelně tíživá! Dle
posledních vět v úryvku
však byla překonána vzájemnou láskou. Mohu prosit za ty, kdo touží po dítěti…

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník,
kterého podporuji, můj vyvolený, v němž
jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet,
nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal
jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě
ÚTERÝ 9.2.
prostředníkem smlouvy lidu a světlem náro1 Sam 1,9-20
dů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězMk 1,21b-28
ně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve
Kéž si i já dovedu vylévat tmách.“
srdce před Hospodinem.
Žalm 28
On bude pak se mnou. NePán dá požehnání
jen v těžkých chvílích. A
a pokoj svému lidu.
„postaví mě na nohy“.
STŘEDA 10.1.
1 Sam 3,1-10.19-20
Mk 1,29-39
Citlivost a vnímavost k
Hospodinovým
slovům
splývá často s hlasem blízkých. I mně někdy trvá, než
rozliším, zda mě volá právě
On.
ČTVRTEK 11.1.
1 Sam 4,1-11
2 Den Páně

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte
Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném
rouchu se klaňte Hospodinu!
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin
nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak
je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý!
Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho
chrámu však všichni volají: Sláva! – Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král
bude trůnit věčně.

2. čtení Sk 10,34-38
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu
chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí
a dělá, co je správné.
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat
radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte,
co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve
v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh
pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z
Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“
Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův
hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! Aleluja.
Evangelium Mk 1,6b-11
Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější,
než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a
rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás
křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem
svatým.“
V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned
jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe
rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako
holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj
milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

Texty k rozjímání
Mk 1,40-45
Prohraná bitva musela být
šokující! Ukořistění archy
bylo zkouškou víry pro Izrael. Hospodin však byl nad
tím vším…
PÁTEK 12.1.
1 Sam 8,4-7.10-22a
Mk 2,1-12
Samuel poukazuje na nebezpečí, lid jej však neposlechl; dějiny má i dnes v
rukou Hospodin spolu s
naší účastí. Se Samuelem
soucítím, unést to není
snadné.
SOBOTA 13.1.
1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a
Mk 2,13-17
Ustanovení prvního krále,
Saula; konečné vysvobození z moci nepřátel však dokoná Pomazaný, Mesiáš,
Kristus.
NEDĚLE 14.1.
2. neděle v mezidobí
1 Sam 3,3b-10.19
1 Kor 6,13c-15a.17-20
Jan 1,35-42
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
zapojili do Tříkrálové sbírky dárcům za jejich štědrost, koledníkům za jejich obětavost a
také těm, kdo pomáhali s organizováním této akce.
♣ Dnes odpoledne jste po korunce k Božímu milosrdenství
srdečně zváni otcem Jozefem
do společenské místnosti na
společné posezení.
♣ V sobotu 13. ledna bude
v 16 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jestřábí.
♣ Ve dnech 19. – 21. ledna
zveme na triduum k sv. Vincenci Pallotimu, zakladateli
Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinů. Duchovní
obnovu povede o. Jan David
SAC. Od pátku 13. ledna zveme v rodinách k modlitbě noveny k svatému Vincenci
Pallottimu. Novena je součástí Dne Páně.
♣ Centrum pro rodinu a sociální péči zve v sobotu 20. ledna do pastoračního střediska
minoritského
kláštera
v Opavě na duchovní obnovu
pro muže, kterou povede o.
Lukáš Engelmann. Téma obnovy „Strach nemá v lásce
místo“ a „Jak předávat víru
v rodinách“.
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Úmysly mší svatých

7.1. - 14.1.2018
Fulnek

Ne 7.1. Děkovná mše svatá
Út 9.1. Mše svatá za farnost
St 10.1. Za † manžela, jeho † rodiče
a sourozence a za živou rodinu
Čt 11.1. Za † z rodiny
Pá 12.1. Na úmysl dárce
So 13.1. Za rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Ne 14.1. Za † Josefa Šenka a rodinu
Seidlerovu a Boží požehnání pro
živou rodinu Šenkovu
Stachovice
Ne 7.1. Za † Karla Růčku a živou rodinu
Út 9.1. ___________________
Ne 14.1. Za † rodinu Moravcovu a Bačovsku
a za živou rodinu
Děrné
Ne 7.1. Za † a živou rodinu Wolfovu
St 10.1. Za † Ladislava Lecha, jeho rodiče
a za živou rodinu
Ne 14.1. Za † Josefa Kysilka a živou rodinu
Lukavec
Ne 7.1. Za živou rodinu
Čt 11.1. ______________________
Ne 14.1. Pituch Michal
Vrchy

Ne

7.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče,
sourozence a za † Stefanii Briovou
Ne 14.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vaňkovu
a za živou rodinu

