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

D EN P ÁNĚ
2. neděle postní

25. února

neprodejné

K zamyšlení
Je-li možné někoho ze starozákonních
vůdců nazvat „mužem smlouvy“, pak
Abrahám je první, komu tento titul
plným právem náleží. Celý život tohoto patriarchy je postaven na smlouvě,
kterou s ním uzavřel Hospodin. Pouze
na základě této
smlouvy dostává
smysl každý krok
jeho života. Vlastním obsahem této
smlouvy je Hospodinovo přislíbení, že Abrahám se
stane otcem velkého potomstva
(viz Gen 15,1-6).
Toto
zaslíbení
dává smysl již
Abrahámovu odchodu
z otcovského domu do neznáma (viz
Gen 12) a představuje základní osnovu
celého jeho života (viz Gn 15, Gn 17,
Gn 18,1-15). A to navzdory tomu, že
naplnění příslibu je z lidské perspektivy
po
velmi
dlouhou
dobu
v nedohlednu. Teprve s narozením
Izáka (Gn 21) se konečně začíná rýsovat uskutečnění Hospodinova zaslíbení, k němuž Abrahám neustále upínal
všechny své touhy. Konečně je jasné,

že smlouva s Hospodinem není iluzí, ale skutečností. Konečně dostává konkrétní obrysy.
Do této nadějné situace však náhle zaznívá
Hospodinova výzva: „Vezmi svého syna,
svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka,
a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím.“ Bylo by
možné představit si ještě
větší absurditu?! Tento
nepředvídatelný
a nepochopitelný Abrahámův Bůh si žádá, aby se
Abrahám vzdal právě
toho, k čemu ho on sám
po celou dobu vedl. Abrahám se má zřeknout právě toho daru, jenž byl po
celý čas jeho života podstatným
článkem
smlouvy, kterou s ním
Hospodin uzavřel. Jak asi zareaguje? „Za
časného jitra vzal s sebou svého syna Izáka a
vydal se k místu, o němž mu Bůh pověděl“
(viz Gen 22,3). Abrahám pochopil. Pochopil,
že podstatou smlouvy nejsou Hospodinovy
dary, ba ani ten největší a nejvznešenější
z jeho darů, nýbrž Hospodin sám. Otázka,
kterou klade Abrahám nám, se dotýká právě
tohoto tajemství: „K čemu se upíná tvůj život? K Božím darům, nebo k Bohu samotnému?“

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 26.2.
Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
Kéž dokážu být Jeho obrazem
i v tom, že se rozdávám druhým. V rodině, ve společenství, kamkoli jsem postaven.
ÚTERÝ 27.2.
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
Tvrdá slova určená těm, kdo
zneužívají i dnes víru jiných k
vlastnímu prosazení. Podobné
projevy „spadají“ pod druhé
přikázání Desatera. Nemám k
tomu sklon i já?
STŘEDA 28.2.
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Služba druhým je Ježíšem
postavena na první místo.
Sklony ke kariérismu se nevyhýbají ani vztahům v Církvi.
Když se zamyslím, ani já nejsem proti tomu obrněný…
ČTVRTEK 1.3.
Jer 17,5-10
Lk 16,19-31

2 Den Páně

1. čtení Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Bůh zkoušel Abraháma a řekl: „Abraháme!“ Odpověděl: „Tady jsem!“ Bůh pravil: „Vezmi svého
syna, svého jediného syna, kterého miluješ, Izáka, a jdi do země Moria a obětuj ho tam jako celopal na jedné z hor, kterou ti označím.“ Když
došli na místo od Boha určené, Abrahám tam
vystavěl oltář a narovnal dříví. Pak vztáhl ruku a
vzal nůž, aby zabil svého syna. Ale Hospodinův
anděl na něho zavolal z nebe: „Abraháme, Abraháme!“ Ten se ozval: „Tady jsem!“ Anděl řekl:
„Nevztahuj svou ruku na chlapce a nic mu nedělej, neboť nyní vím, že se bojíš Boha, když mi
neodpíráš svého syna, svého jediného syna.“
Abrahám pozdvihl své oči, a hle – za ním beran,
který se chytil za rohy v křoví. Abrahám šel, vzal
ho a obětoval jako celopal místo svého syna.
Hospodinův anděl zavolal na Abraháma podruhé
z nebe a řekl: „Při sobě samém přísahám – praví
Hospodin – že jsi to udělal a neodepřel jsi mi
svého syna, svého jediného syna, zahrnu tě požehnáním a rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy, jako písek na mořském břehu, a
tvé potomstvo se zmocní brány svých nepřátel. V
tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.“

Žalm 115
Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých
Měl jsem důvěru, i když jsem si řekl: – „Jsem
tak sklíčen!“ – Drahocenná je v Hospodinových
očích – smrt jeho zbožných.
Ach, Hospodine, jsem tvůj služebník, – jsem tvůj
služebník, syn tvé služebnice, – rozvázal jsi moje
pouta. – Přinesu ti oběť díků, Hospodine, – a
budu vzývat tvé jméno.
Splním své sliby Hospodinu – před veškerým
jeho lidem – v nádvořích domu Hospodinova, –
uprostřed tebe, Jeruzaléme!

2. čtení Řím 8,31b-34
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když
ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás
za všecky, jak by nám s ním nedaroval také
všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti
Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje!
Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z
mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se
za nás!

Evangelium Mk 9,2-10
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vyvedl
je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před
nimi proměněn. Jeho oděv zářivě zbělel – žádný
bělič na zemi by ho nedovedl tak vybílit. Zjevil
se jim Eliáš s Mojžíšem a rozmlouvali s Ježíšem.
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady. Máme udělat tři stany: jeden
tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi?“ Nevěděl totiž, co by měl říci; tak byli ustrašeni. Tu se
objevil oblak a zastínil je. Z oblaku se ozval hlas:
„To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!“
Když se rozhlédli, najednou u sebe neviděli nikoho jiného, jenom samotného Ježíše. Když sestupovali s hory, přikázal jim, aby nikomu nevypravovali o tom, co viděli, dokud Syn člověka
nevstane z mrtvých. Toho slova se chytili a uvažovali mezi sebou, co to znamená „vstát z mrtvých“.

Ohlášky
♣ Každý pátek ve Fulneku a během týdne na
vesnicích se půl hodiny před mší svatou koná
křížová cesta. Zveme vás všechny na křížovou
cestu, zvláště děti a mládež.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ve Fulneku jste zváni k modlitbě
v 17:20.
♣ Připomínáme, že příležitost ke svátosti smíření

Texty k rozjímání
Ježíš dokázal pojmenovat tvrdošíjnou „nevíru“. Její příčiny
jsou i v setrvávání ve vlastním
nadbytku a neochotě dělit se s
potřebnými. A právě to nás
ohrožuje!
PÁTEK 2.3.
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Mt 21,33-43.45-46
Boží království, když není
přijato, nezanikne. Je dáno
jinému národu, který ponese
ovoce. To mě může naplnit
nadějí.
SOBOTA 3.3.
Mich 7,14-15.18-20
Lk 15,1-3.11-32
Soustředím se na postavu
onoho staršího, hodného syna.
Nemáme často jeho vlastnosti,
když nebeský Otec projevuje
náklonnost k těm, do kterých
bychom to neřekli?
NEDĚLE 4.3.
3. neděle postní
Ex 20,1-17
1 Kor 1,22-25
Jan 2,13-25

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

25.2. - 4.3.2018

je každý den během týdne půl
Fulnek
hodiny před mší svatou. Ve
Fulneku budeme v pátek zpo- Ne 25.2. Za † Ludmilu Zobaníkovou a živou
rodinu
vídat už od 17 hodin.
Út
27.2.
Za živou rodinu
♣ V tomto týdnu budeme naSt 28.2. Za dožitých 88 let a za dar zdraví
vštěvovat nemocné.
♣ Ve čtvrtek 1. března zveme Čt
1.3. Za † Augustina Jahudku a manželku
po mši svaté do kostela ve Pá
2.3. Za členy živého růžence
Fulneku na adoraci „Za pro- So
3.3. Mše svatá za farnost
hloubení víry v rodinách a za
Ne
4.3.
Za † Josefa Bolcka, živou rodinu
nová kněžská a řeholní povoa rodiče z obou stran
lání“.
♣ V pátek 2. března v 18 hodin zveme do kostela ve FulStachovice
neku na mši svatou s kázáním
pro děti. Po mši svaté zveme
Ne 25.2. ______________________
mládež na spolčo.
♣ V sobotu 3. března zveme Út 27.2. Za členy živého růžence
v 15:30 na modlitbu růžence a Ne 4.3. Za † Marii Růčkovou, manžela, dceru,
syny, zetě a živou rodinu
v 16:00 na mši svatou
s nedělní platností do JerloDěrné
chovic. Od 15:30 bude možnost přistoupit ke zpovědi.
♣ Na Večer chval jste zváni Ne 25.2. Za † a živou rodinu Gebauerovu
v sobotu 3. března v 19 hodin St 28.2. Za † rodiče Slaninkovy a jejich děti
do
kostela
v
Odrách. Ne 4.3. Za † Marii Machalovou a za † a živou
V průběhu večera bude přílerodinu
žitost ke svátosti smíření.
♣ Římskokatolický děkanát
Bílovec Vás zve od pátku 9.
Lukavec
března od 15 hodin do soboty
10. března do 15 hodin do Ne 25.2. Za rodiče a vnuka
kostela Nejsvětější Trojice ve Čt
1.3. ____________________
Fulneku k prožití 24 HODIN
Ne 4.3. ____________________
PRO PÁNA.
♣ Diecézní setkání mládeže
Ostravsko-opavské diecéze s
Vrchy
otcem biskupem v letošním
roce proběhne ve dnech 16. - Ne 25.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
18. března v Hlučíně. Setkání
a za celou živou rodinu
je určeno pro mládež od 14
Ne
4.3.
Za † Drahomíru Víchovou, manžela,
let. Registrace do neděle 11.
bratra, rodiče, švagra a švagrovou
března.
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