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

D EN P ÁNĚ
6. neděle v mezidobí

11. února

K zamyšlení
Malomocný je člověk, který zůstává
venku na opuštěných místech a nesmí
vejít do města, poněvadž je nositelem
nákazy smrti. V závěru dnešního úryvku však vidíme Ježíše, jenž je nositelem života v plnosti, jak zůstává venku
na opuštěných místech a nemůže vejít
do města. Jak došlo
k této záhadné výměně pozic?
Situace je na první
pohled velmi prostá:
prosba malomocného – Ježíšův soucit –
dotek – očištění...
hotovo. Pro toho,
kdo je Božím Synem
a má moc i nad nečistými duchy, přece
nějaké očištění malomocného nemůže
představovat žádný
problém. Avšak pod
povrchem této zdánlivě jednoduché situace se skrývá něco
mnohem hlubšího. Moment Ježíšova
setkání s malomocným nám dává nahlédnout jakoby „přímo do hloubky
Božích útrob“. Když slyšíme, že Ježíš
měl s malomocným soucit, možná si
řekneme: „No, samozřejmě, že měl
soucit, vždyť malomocenství vypadá
otřesně.“ Ježíšův soucit však není
distancovaným konstatováním cizí
ubohosti. Ten poněkud suchý výraz
„měl soucit“ totiž v originálu označuje
hluboké pohnutí vnitřních orgánů, tak
jako ho prožívá milující osoba, která
vidí utrpení milované bytosti. Pocit,
který asi zná matka, když se dívá na

neprodejné

bolest svého dítěte. Je to totéž, co cítí otec z
Ježíšova podobenství, když v dálce vidí zbídačelého syna, jak se mu vrací domů. Proto
je jasné, že Ježíšův dotek není mechanickým
mazáním vnějších nedostatků na způsob
zmáčknutí klávesy „Delete“. Ježíšův dotek je
pro člověka okamžikem hlubokého vnitřního znovuzrození, kdy se ten, kdo byl vyřazen
ze společenství s druhými i ze
života vůbec, znovu navrací
do života. Ježíšův dotek nefunguje jako tlačítko „Delete“
i proto, že Ježíš „nemaže“ lidskou bídu „jen tak“, nezúčastněně. On ji odstraňuje tím, že
ji bere na sebe. On sám přinesl
tu nejvyšší možnou oběť za
naše očištění – oběť, která
daleko převyšuje to, co nařídil
Mojžíš, a je pro všechny tím
nejdokonalejším svědectvím
Boží lásky.
Kdo ještě nepochopil tento
Ježíšův dotek, ať raději nikomu nic neříká. Mohlo by se totiž stát, že nebude hlásat životodárnou zvěst evangelia, ale
pouze rozhlašovat a rozšiřovat nějakou divnou „mělibychologii“ o tom, co „bychom
měli“ a co „bychom neměli“ dělat.
Jak se tedy pozná, zda jsme prožili a doopravdy pochopili Ježíšův uzdravující dotek?
Pozná se to podle toho, zda se i my dokážeme „dotýkat“ svých bratří a sester tak jako
Ježíš. To znamená mít soucit s jejich rozmanitou bídou – nejen někde v hlavě nebo na
dálku, ale opravdu cítit jejich potřeby „ve
svých útrobách“. Znamená to také dobrovolně přijímat „opuštěná“ či „poslední místa“,
aby lidé odevšad cítili, že mají místo v našem
srdci.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 12.2.
Jak 1,1-11
Mk 8,11-13
Nehledám snad i já pro potvrzení své víry znamení, atrakce, zážitky? Kéž dokážu v
tiché lásce s Ježíšem přeplout
na druhý břeh.
ÚTERÝ 13.2.
Jak 1,12-18
Mk 8,14-21
Naše občasné naříkání by mělo být proměněno trvalou Ježíšovou přítomností v eucharistii. I nám náš Pán pokládá
otázku: ještě nechápete?
STŘEDA 14.2.
Popeleční středa
Jl 2,12-18
2 Kor 5,20 – 6,2
Mt 6,1-6.16-18
Nekontrastuje Ježíšovo doporučení ke skrytosti s mým
chováním? Nejsme vlastně
zklamáni tím, že po nás chce
něco, co není ani vidět?
ČTVRTEK 15.2.
Dt 30,15-20
Lk 9,22-25
2 Den Páně

1. čtení Lv 13,1-2.45-46
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se
u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo
světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného
malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží.
Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať
chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy
a se zahalenými vousy a bude volat: ‘Nečistý,
nečistý!’ Je nečistý po všechen čas, pokud bude
mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se
zdržovat mimo tábor.“

Žalm 31
Tys mé útočiště,
zahrneš mě radostí ze záchrany.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, –
jehož hřích je přikryt. – Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, – v jehož duši není
klamu.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, – svou nepravost jsem nezatajil. – Řekl jsem: „Vyznávám se
Hospodinu ze své ničemnosti,“ – a tys odpustil,
co jsem zavinil hříchem.
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, –
jásejte, všichni, kdo jste upřímného srdce.

2. čtení 1 Kor 10,31 – 11,1
Bratři! Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní
obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak

mohli dojít spásy. Napodobujte mne, jako já na- Texty k rozjímání
podobuji Krista!
Tím, že letošní období příprav
na Velikonoce prožívám naplZpěv před evangeliem
Aleluja. Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh no, jsem si zvolil správnou
cestu: vnitřní život s Bohem.
navštívil svůj lid. Aleluja.
A chci vnímat i zodpoEvangelium Mk 1,40-45
vědnost za vše, co z toho vyK Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou plývá.
ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl
s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu:
PÁTEK 16.2.
„Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenIz 58,1-9a
ství odešlo a byl očištěn.
Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil: Mt 9,14-15
„Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se Společenský rozměr postního
knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil snažení: dělit se! Pak na mé
Mojžíš – jim na svědectví.“
volání Hospodin odpoví. Svou
On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu přítomností.
událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně
vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných
SOBOTA 17.2.
místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.
Iz 58,9b-14
Ohlášky
Lk 5,27-32
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 11 280 Radost z jeho blízkosti je podKč, Děrné 2 820 Kč, Stachovice 1 660 Kč, míněna tím, že leccos odložím
Vrchy 1 795 Kč, Lukavec 2 510 Kč.
stranou. Udělám si na něj čas!
♣ Dnes odpoledne v 15 hodin budeme ve Fulne- A také nebudu „zbytečně tlaku udělovat svátost pomazání nemocných. Od chat“.
14:30 bude příležitost ke svátosti smíření.
♣ Ve středu 14. února zveme v 8:30 na faru na
NEDĚLE 18.2.
setkání seniory.
1. neděle postní
♣ Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou začínáme 40-denní přípravu na velikonoční Gn 9, 8-15
svátky. Zveme na liturgii s udělováním popelce 1 Petr 3, 18-22
v 17 hodin do Děrného a v 18 hodin do Fulneku. Mk 1, 12-15
V Lukavci, Stachovicích a ve Vrchách bude udělován popelec v neděli 18. února při mši svaté.
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

11.2. - 18.2.2018

Popeleční středa je dnem přísFulnek
ného půstu.
Ne 11.2. Za nenarozená neviňátka
♣ Každý pátek ve Fulneku a Út 13.2. Za † rodiče Kozákovy a živou rodinu
během týdne na vesnicích se St 14.2. Za † Vladislava a Renatu Vaněčkovy
půl hodiny před mší svatou Čt 15.2. Za † Jiřinu Matušincovou, Jana
Matušince a živou rodinu
koná křížová cesta. Zveme
Pá
16.2.
Za † otce Michala Jadavana
vás všechny na křížovou cesZa † Leoše Rajkoviče
tu, zvláště děti a mládež.
So 17.2. Za manžele Ferbasovy a Ludmilu
♣ V pátek v 18 hodin zveme
Novotnou
na mši svatou, která bude Ne 18.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
sloužena za otce Michala Jaa živou rodinu
davana.
Stachovice
♣ Po mši svaté zveme na seNe 11.2. Za † Zdeňka Vojkůvku a živou rodinu
tkání ministranty.
Út 13.2. Za † Jarmilu Hrstkovou, manžela,
♣ Na sobotu 17. února připarodiče z obou stran a živou rodinu
dá nezávazná památka AlžběNe 18.2. Za † Jaroslava Hirše, rodiče a živou
ty Sanny, světské spoluprarodinu
covnice sv. Vincence Pallottiho. Zveme na mši svatou v 8
Děrné
hodin do kostela ve Fulneku.
Ne 11.2. Za † Milana Tiechelmana a rodiče
♣ V sobotu bude v 16 hodin St 14.2. Za † Editu a Tibora Linkeschovy
mše svatá s nedělní platností
a syna a za živou rodinu
v Jílovci, při které budeme Ne 18.2. Za † a živou rodinu Dáhmovu
udělovat popelec.
Lukavec
♣ Také v letošním roce si můžete vzadu v kostele vzít papí- Ne 11.2. Za rodiče a sourozence
rové krabičky „postničky“ a Čt 15.2. Za živou rodinu
během postní doby si do ní Ne 18.2. David
odkládat finanční prostředky
Vrchy
ušetřené v rámci sebezapření
a ušetřit tak peníze, které vě- Ne 11.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
nujeme na pomoc lidem těžce
syna a rodiče z obou stran
Ne 18.2. Za † Anežku Maliňákovou, syna
nemocným nebo postiženým.
Adolfa a zetě Stanislava
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