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

D EN P ÁNĚ
2. neděle v mezidobí

14. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Na druhou neděli v mezidobí si poslechneme starý známý úryvek, který
bychom dokázali shrnout pár slovy
třeba i o půlnoci. Opravdu ale stačí jen
poslouchat? Zdá se totiž, že evangelista tu nepracuje pouze se
slovem a zvukem, nýbrž
i s obrazem. Jako šikovný kameraman zručně
pracuje se zoomem a
„zaostřuje“
pozornost
svých posluchačů –
„diváků“ nejdříve na oči
Jana Křtitele, když ten
pohlédl na Ježíše. Vzápětí sleduje Ježíšovy oči,
jak vidí Janovy učedníky. Krátce nato nám přibližuje oči Janových
učedníků, kteří uviděli,
kde Ježíš bydlí, a nakonec se opět vrací k Ježíšovi a jeho pohledu na
Šimona. Co má tato zvláštní hra pohledů znamenat? Asi nebude čistě náhodná, když jí evangelista věnuje tak velkou pozornost. Ani „zvuková stopa“,
kterou k těmto pohledům přiřazuje,
neodpovídá běžným klišé, na jaká
jsme zvyklí. Když Jan vidí Ježíše, vyslovuje poznání, ke kterému evidentně
nestačí schopnosti fyzického zraku.
Jeho pohled je pohledem víry. Jen proto, že věří, může v tom, kterého vidí,
poznat Božího beránka.
Když Ježíš vidí, jak za ním kráčejí dva
z Janových učedníků, nereaguje zdvořilostní frází, ale nečekanou otázkou:

„Co hledáte?“ Jeho oči vidí až na dno lidského srdce a ví, že člověk většinou hledá něco,
místo toho aby hledal někoho. Proto dává
tímto dvěma příležitost, aby i oni sami sáhli
do svého nitra a vytáhli odtud pravdu o sobě.
Je vidět, že Janovi učedníci u
svého učitele prošli dobrou
školou. Už nehledají něco, co
by je „naplňovalo“. To my
jsme zvyklí hodnotit věci
podle
toho,
zda
nás
„naplňují“,
nebo
„nenaplňují“. Jan jim ukázal,
že mají hledat Někoho. Proto
na Ježíšovu otázku odpovídají otázkou plnou pokory:
„Mistře, kde bydlíš?“ Vyznávají, že od doby, kdy byl člověk vyhnán z ráje, toulá se
jako bezdomovec a nemůže
najít cestu do Otcova domu.
Vnímají, že pokud je tento
opravdu Božím beránkem,
ukáže jim cestu a tam, kde bydlí on, najdou
konečně svůj domov. A našli ho. I oni totiž
očima víry uviděli, že tam, kde bydlí Ježíš, je
Otcův dům, a tedy i jejich domov.
Ježíšův pohled, kromě toho, že proniká až na
dno lidského srdce, vidí i to, čím člověk sice
ještě není, ale k čemu je povolán. Proto, když
vidí Šimona, může mu říct: „Ty jsi Petr.“
Běžný pohled vidí jen vychloubačného chlápka s roztřesenými koleny. Ježíšův pohled vidí
Skálu, která bude dávat jistotu i svým bratrům. Kdo dovolí, aby na něm spočinul Kristův pohled, kdo neuhne zrakem, když se jeho
a Ježíšův pohled střetnou, najde pravdu o
sobě, najde svůj domov a najde cestu k němu.

Texty k rozjímání

1. čtení 1 Sam 3,3b-10.19

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu
Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl:
„Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem,
volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať
se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl:
„Tady jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl:
„Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět
Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl:
„Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil,
že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: ‘Mluv,
Hospodine, tvůj služebník poslouchá.’“ Samuel
tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastaÚTERÝ 16.1.
vil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A
Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“
1 Sam 16,1-13
Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil,
Mk 2,23-28
Ježíš i mě povzbuzuje k odva- aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.
ze! Není ovšem mé křesťanŽalm 39
ství svazováno strachem,
Hle, přicházím, Pane, abych plnil tvou vůli.
abych „něco neporušil“?
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně
sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou píseň vloSTŘEDA 17.1.
žil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu.
1 Sam 17,32-33.37.40-51
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi oteMk 3,1-6
vřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežádáš, –
Na Ježíše dávali pozor, aby tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.
ho mohli obžalovat. Nekriti- Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním
zuji ty, kdo v jeho církvi ko- tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v mém nitnají dobro, ale třeba tím na- ru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shrobourávají mé představy?
máždění, – svým rtům jsem nebránil, ty to víš,
Hospodine!
ČTVRTEK 18.1.
1 Sam 18,6-9; 19,1-7
2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20
Mk 3,7-12
I dnes mnozí neduživí a ne- Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán
mocní vyhledávají Kristovu pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou
církev. Kéž je to pro mě jeden mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden
ze znaků její pravosti!
duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích,
PONDĚLÍ 15.1.
1 Sam 15,16-23
Mk 2,18-22
Síla Kristových slov ať mě
chrání před snahou vtěsnat
jeho zvěst do starých měchů,
vyspravovat jimi záplaty na
šatech, které mi tak osvědčeně padnou, na které jsem
zvyklý. Kéž právě novost
Kristovy zvěsti naruší zabydlenost v našich falešných
představách o Bohu.
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kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se
však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu
tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha
svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal
Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste
přece koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte
proto Boha svým tělem.

Evangelium Jan 1,35-42
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na
Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu:
„Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde
bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy,
viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo
kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou
učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl
Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl
svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl
ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi
Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to
je v překladu Petr (Skála).

Triduum
Ve dnech 19. – 21. ledna zveme na triduum k sv.
Vincenci Pallotimu, zakladateli Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinů. Duchovní obnovu povede o. Jan David SAC.
Pátek 19.1.
17:30 modlitba růžence se sv. Pallotim
18:00 mše svatá
19:00 setkání pro děti a mládež
Sobota 20.1.
9:00 mše svatá
10:00 přednáška
11:00 adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke
svátosti smíření
15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství
15:30 film Rwanda
Neděle 21.1.
Ve všech kostelích mše svatá se slavností sv.
Vincence Pallotiho

Texty k rozjímání
PÁTEK 19.1.
1 Sam 24,3-21
Mk 3,13-19
Jak rozdílné povahy byli
apoštolové! Výzva pro dnešní
vztahy v církvi. Společný úkol
– kázat a vyhánět zlo – má
nástupce apoštolů spojovat.
SOBOTA 20.1.
2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Mk 3,20-21
Nehrozí podobné nepochopení každému, kdo věrně a s
opravdovostí následuje Ježíše?
NEDĚLE 21.1.
3. neděle v mezidobí
Jon 3, 1-5. 10
1 Kor 7, 29-31
Mk 1, 14-20

Hospodaření živého růžence
Zůstatek z roku 2016
10 717 Kč
________________________
Příjmy roku 2017
39 000Kč
________________________
Výdaje roku 2017
16 745 Kč
(výzdoba, úklid, mše svaté)
________________________
Farní účet k 31.12.2017
20 000 Kč
________________________
Pokladna k 31.12.2017
12 972 Kč
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

14.1. - 21.1.2018

♣ Ve sbírce na opravy se vyFulnek
bralo: Fulnek – 6 870 Kč, Ne 14.1. Za † Josefa Šenka a rodinu Seidlerovu,
Děrné – 3 750 Kč, Stachovice
Boží požehnání pro živou rodinu
Šenkovu
– 2 150 Kč, Lukavec – 2 960
Út 16.1. Za živou rodinu
Kč, Vrchy – 790 Kč.
♣ Pořadatelé 3. farního plesu St 17.1. Mše svatá za farnost
Čt 18.1. Za † Emílii Golichovou
děkují všem, kteří se plesu
Pá 19.1. Za † Františka Trávníka a za živou
zúčastnili, přišli si zatančit a
rodinu
pobavit se s ostatními. Zvláště So 20.1. Na úmysl dárce
děkují těm, kteří podpořili Ne 21.1. Na poděkování za dar zdraví s prosbou
o ochranu Panny Marie
plesovou tombolu.
♣ Vzhledem k dovršení pětiStachovice
letého období existence současné Pastorační rady farnosti Ne 14.1. Za † rodinu Moravcovu a Bačovsku
a za živou rodinu
dochází k její nové volbě.
Út
16.1.
Za † Františka Porubu, manželku,
Dnes po mši svaté budou
dceru a živou rodinu
k odběru označené lístky, na
Ne 21.1. Za † Emílii Holaňovou, manžela,
které napíšete jméno svého
rodinu Chrásteckou a rodiče
kandidáta. Ty je nutné odeDěrné
vzdat v neděli 21. ledna do
Ne 14.1. Za † Josefa Kysilka a živou rodinu
košíků při nedělní sbírce.
♣ V červnu od 20. do 26. se St 17.1. Za † manžele Noháčkovy a syna
Ne 21.1. Za † Josefa a Emílii Kolovratovy
pořádá pouť do Medžugorje.
a jejich rodinu
Cena 2600 Kč + 65 Euro.
Lukavec
Program: 2x půldenní pobyt u
moře, duchovní program, se- Ne 14.1. Pituch Michal
známení se s místem, svědec- Čt 18.1. ________________________
tví, společné mše svaté. Při- Ne 21.1. Sokol Dušan
hlásit se můžete do konce ledVrchy
na u Katky Kučerkové - kateNe 14.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
rinakucerková@centrum.cz,
Dunajovu, Vavricovu, Vaňkovu
mobil: 604 919 709. Více ina za živou rodinu
formací na plakátku.
Ne 21.1. Za † Kristýnu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence
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