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D EN P ÁNĚ
3. neděle v mezidobí

21. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Pořadí toho, co Ježíš hlásá na začátku
svého působení v Galileji, je jasné: 1.
Přiblížilo se Boží království. 2. Obraťte se a věřte evangeliu! A z paralelní
pasáže z Matoušova evangelia je logické pořadí ještě patrnější: „Obraťte
se, neboť se přiblížilo nebeské království”
(Mt
4,17). První a
hlavní skutečností je tedy
blízkost Božího království.
Až důsledkem
tohoto faktu je
obrácení čili
úplná změna
směru v životě.
Z neznámých
příčin jsme si
to my v hlavě
nějak prohodili. Představujeme si, že
nejdříve musíme naplnit stanovený čas
namáhavým plněním náročných úkolů
v tabulce označené „POKÁNÍ”, a až
pak se krůček po krůčku přiblížíme k
nějaké vzdálené a nepředstavitelně
zázračné zemi, která se jmenuje Boží
království. Myslíme si, že k Božímu
království se přibližujeme my, protože
se obracíme. Není divu, že s trpkou
příchutí pravidelně konstatujeme, že se
nám to obrácení poněkud nedaří a nakonec, ani trochu nás nebaví. Logika
obrácení a Božího království totiž funguje úplně obráceně. Jen překvapivá

radostná zkušenost blízkosti Božího království a samotného Boha, který se z vlastní iniciativy přibližuje svému stvoření, funguje
jako spouštěcí mechanismus skutečného obrácení. Ježíš Šimonovi, Ondřejovi, Jakubovi
a Janovi neřekl: „Chlapi, vynasnažte se, aby z
vás byli dobří rybáři lidí. Pak přijdu a vezmu
vás s sebou do Božího království.” Nad
takovou nabídkou by
asi pouze znechuceně mávli rukou:
„Kdoví, zda něco
takového vůbec existuje.” V Ježišovi samotném – v jeho
osobě se však k těmto rybářům přiblížilo
Boží království a na
tuto skutečnost nedokázali
zareagovat
jinak než zanechat sítě, otce, pomocníky a
odejít.
Takto funguje víra v evangelium. Věřit evangeliu totiž neznamená ovládat obsah čtyř spisů Nového zákona podobně, jak jsme ve škole museli ovládat obsah povinné literatury.
Uvěřit evangeliu znamená konečně uvěřit
radostné zprávě o blízkosti milované a milující osoby. A tato blízkost „vrchovatě“ naplňuje smyslem všechen čas, který člověk prožívá, takže všechno ostatní ustupuje do úzadí,
ačkoli zanechávání sítí, otce, pomocníků... či
zaběhnutých zvyklosti, oblíbených činností,
či zlozvyků (nebo i hříchů) přece může bolet
a vyžadovat námahu.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 22.1.
2 Sam 5,1-7.10
Mk 3,22-30
Celou generaci, čtyřicet let,
trvalo kralování Davidovo.
Dokázal se přenést i přes
vlastní selhání. Bůh zástupů
(jemu svěřených!) byl totiž s
ním i s jeho lidem. A právě
toto vědomí je spojovalo…
ÚTERÝ 23.1.
2 Sam 6,12b-15.17-19
Mk 3,31-35
Radost z Hospodina se může
projevovat i tancem. Bohoslužba má být projevem živého vztahu. Nepůsobíme občas
moc smutně, spíš pohřebně?

1. čtení Jon 3,1-5.10
Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého
města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle
Hospodinova rozkazu.
Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se
jím muselo procházet. Jonáš začal procházet
městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a
Ninive bude vyvráceno!“
Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili
půst, oblékli se do žínic, velcí i malí.
Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné
chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu,
kterou jim hrozil.

Žalm 24
Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o
svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč
mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, – na
STŘEDA 24.1.
své milosrdenství, které trvá věčně. – Pamatuj na
2 Sam 7,4-17
mě ve svém milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine!
Mk 4,1-20
Nátan otevírá před Davidem Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje
nový horizont. Teprve my, hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému
lidé Nového zákona, plně po- jednání, – pokorné učí své cestě.
chopíme… A doceníme?
2. čtení 1 Kor 7,29-31
ČTVRTEK 25.1.
svátek Obrácení sv. Pavla
Sk 9,1-22
Mk 16,15-18
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Říkám, bratři, toto: Čas je krátký.
Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji
neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti,
kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo
kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo

užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť
tento viditelný svět pomíjí.

Evangelium Mk 1,14-20
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se
čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a
věřte evangeliu!“
Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli
totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a
udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a
následovali ho.
Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova
syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce
Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

Modlitba za jednotu křesťanů
Pane Ježíši, v předvečer své smrti jsi za nás prosil, aby všichni tvoji učedníci byli jedno, jako ty
ve svém Otci a tvůj Otec v tobě.
Dej nám, abychom bolestně pociťovali svou nesjednocenost jako nevěru.
Dej nám, abychom poctivě uznali a statečně odvrhli svou lhostejnost, nedůvěru a vzájemné nepřátelství.
Dopřej nám, abychom se všichni bez výjimky
sešli v tobě, aby nejen z našich úst, ale také
z našich srdcí neustále stoupala tvá modlitba za
jednotu křesťanů.
Za takovou jednotu, jak ty ji chceš, a těmi prostředky, jak ty je chceš.
Dej, abychom v tobě, který jsi dokonalá láska,
našli cestu, jež vede k jednotě v tvé lásce a v tvé
pravdě

Texty k rozjímání
Ježíš se i dnes ztotožňuje se
svou církví. Zejména tam, kde
je pronásledována. Budu prosit, aby se i dnes mnozí zaslepení setkali se Vzkříšeným!
PÁTEK 26.1. památka
sv. Timoteje a Tita
2 Tim 1,1-8
Lk 10,1-9
Tak upřímná a vřelá slova kéž
zazní i mezi dnešními nástupci apoštolů. Namísto kritiky,
ne-souladu, podezírání. Vždyť
sloužíme stejnému Pánu jako
Pavel a jeho žáci.
SOBOTA 27.1.
2 Sam 12,1-7a.10-17
Mk 4,35-41
Nebál se prorok Nátan, když
tvrdě říkal pravdu? Někdy se
kompromisy prostě nehodí!
Dovedu se vůbec ozvat, když
je to potřeba?
NEDĚLE 28.1.
neděle v mezidobí
Dt 18,15-20
1 Kor 7,32-35
Mk 1,21-28
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

21.1. - 28.1.2018

♣ Zveme vás k modlitbě za
Fulnek
jednotu křesťanů. Text mod- Ne 21.1. Na poděkování za dar zdraví s prosbou
litby za jednotu věřících v
o ochranu Panny Marie
Ježíše Krista najdete ve Dni Út 23.1. Na úmysl dárce
Páně.
St 24.1. Za † Gretu Sokolovou
♣ Na čtvrtek připadá svátek Čt 25.1. Mše svatá za farnost
obracení sv. Pavla, apoštola. Pá 26.1. Za † Miroslava a Emílii Šichorovy
Zveme na mši svatou v 17
a za živou rodinu
hodin do Lukavce a v 18 ho- So 27.1. _______________________
Ne 28.1. Za † rodiče Surovcovy, syna Jiřího
din do Fulneku.
a Petra a za živou rodinu
♣ V pátek 26. ledna v 18 hodin zveme do kostela ve FulStachovice
neku na mši svatou s kázáním
pro děti. Děti se sejdou Ne 21.1. Za † Emílii Holaňovou, manžela,
rodinu Chrásteckou a rodiče
k nácviku písní v 17 hodin na
Út 23.1. Za † Marii Vaněčkovou, manžela,
faře. Po mši svaté zveme mlárodiče a živou rodinu
dež na spolčo.
Ne 28.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
♣ Ve Fulneku a místních čása živou rodinu
tech a v obci Vrchy se při Tříkrálové sbírce 2018 vykoleDěrné
dovalo celkem 177 308 Kč.
Ne 21.1. Za † Josefa a Emílii Kolovratovy
♣ Od 9.3. 2018 bude v salona jejich rodinu
ku MKC ve Fulneku probíhat St 24.1. Za dar zdraví, za rodinu Svobodníkovu
kurz Manželské večery. Jedná Ne 28.1. Za † Josefa Skočka a manželku
se o sedm setkání, každé s
a za živou rodinu
příjemnou večeří pro dva při
svíčkách. Pak následuje prakLukavec
tická promluva na jedno z Ne 21.1. Sokol Dušan
témat kurzu, o kterých násled- Čt 25.1. David
ně páry v soukromí diskutují. Ne 28.1. ____________________
Skupinová diskuze není součástí kurzu. Cena pro pár je
Vrchy
2500,- Kč. V ceně jsou zapo- Ne 21.1. Za † Kristýnu Pavlíkovou, rodiče
čítány večeře. Bližší informaa sourozence
ce na plakátku. Přihlašování Ne 28.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
na
e-mail:
dunaa sourozence
dan@centrum.cz.
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