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

D EN P ÁNĚ
3. neděle postní

4. března

K zamyšlení
Evangelia nejsou biografická díla, jak
jsme na ně zvyklí, a jejich pisatelé s
údaji, o které se v běžném životě rádi
opíráme jako o spolehlivé, zacházejí
fakt „po svém“. Jakoby jim na nich
vůbec nezáleželo. Tak například o čase
a místě důležitých událostí jsou zvyklí
informovat pouze velmi spoře, a někdy
dokonce i velmi nespolehlivě. Když
však čteme evangelium třetí postní
neděle, cítíme, že
časový údaj, jímž
evangelista Jan uvádí
dost napjatou událost
v
jeruzalémském
chrámě, asi nebude
náhodný či bezvýznamný: „Byly blízko židovské Velikonoce...“
Ve Starém zákoně
(přesněji v Tóře) jsou
Velikonoce (pascha) svátkem Hospodinovým. Zde evangelista mluví o
„židovských Velikonocích“ (v originálu doslovně pascha Židů). Nu, nejférovější by bylo, kdyby nám pisatel textu
sám vysvětlil, jak to vlastně myslel. Z
jeho slov je totiž cítit jakousi skrytou
ironii... jakoby výčitku, že Velikonoce
už nejsou Hospodinovou paschou,
svátkem, kdy Hospodin prochází uprostřed svého lidu, ale jakýmsi dnem,
kdy si lid slaví něco, co s Hospodinem
už dávno nemá nic společné. Hm, kdoví... Je však jasné, že autor těchto slov
by nebyl první, kdo by se objevil s
takovou výčitkou. Již dávno před ním
s tím mnohem hlasitěji a drsněji vystoupil nejeden prorok.
Inu, snadno se nám ukazuje prstem na

neprodejné

tamty lidi před dvěma tisíciletími. Jak je to
ale s těma našimi Velikonocemi, které se blíží? Bude to pascha Hospodinova? Bude to
Hospodinův osvobozující přechod temnoty
našich otroctví? Bude to „velká noc“, kdy
světlo Pánovo zvítězí nad naší tmou? Nebo to
bude nějaký den volna a folklóru, pomlázky,
malovaných vajíček a čokoládových zajíčků?
Ježíš do atmosféry blížících se židovských
Velikonoc vstupuje „po svém“. Bere do rukou důtky, rozhazuje, převrací a vyhání. Ti plašší se
v kostelní lavici možná
trochu přikrčí, ti razantnější
sevřou pěsti: „Ano, dej
jim!“ Dovolíme mu však
vyhnat, rozházet a zpřevracet i něco v nás? Opravdu
není třeba se bát. Nebude
nás mlátit hlava nehlava.
Ježíš uskutečňuje obnovu
úplně jinak. Udělal si sice
důtky, ale ke skutečné obnově kultu, který je
milý Bohu, nedošlo tehdy, když s nimi práskal v jeruzalémském chrámě. Ježíš tam sice
vyháněl, rozhazoval a převracel, ale toto bylo
pouze znamením. Ustanovení pravé bohoslužby, která je Hospodinu milá, uskutečnil
tím, že on sám se nechal zbičovat, vyhnat za
město a ukřižovat. Horlivost pro Hospodinův
dům ho strávila tak, že na kříži odevzdal svou
duši Otci, abychom i my mohli konečně být
doma v jeho domě.
A jak se pozná, že se i v nás už něco převrací
k lepšímu? Nejlepším znamením je to, že
dokážeme trpělivě snášet údery důtek každodenních nepříjemností na svých vlastních
zádech, že umíme s láskou přijímat, když
nám někdo zpřehází naše vlastní „úžasné“
plány, a že jsme ochotni zpřevracet své vlastní představy, nikoli své bližní.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 5.3.
2 Král 5,1-15a
Lk 4,24-30
Náman, vojevůdce, vzor víry
a odvahy prolomit zaběhlé
zvyky. Jeho důvěru později
vyzdvihuje sám Ježíš. Dokážu
být i já ve vztahu k Bohu
spontánní, až nekonvenční?
ÚTERÝ 6.3.
Dan 3,25.34-43
Mt 18,21-35
Zkroušená mysl a pokora ducha uschopní zažít Boží velikost. To je příprava k následování. Tedy pravý opak rezignace a beznaděje!
STŘEDA 7.3.
Dt 4,1.5-9
Mt 5,17-19
I nám chce dát Hospodin
„zemi jako dědictví“. Předávání zkušeností a událostí z
dějin dalším generacím je
podmínkou, abychom i my
přežili. Uvědomujeme si svoji
zodpovědnost?
ČTVRTEK 8.3.
Jer 7,23-28
Lk 11,14-23
Aktuální nejen pro národ, který opouští své ideály, na kterých vznikl, ale i pro jednotlivce, který nedbá…

1. čtení Ex 20,1-17
Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem
Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské
země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy
mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo
ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj
Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě
nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by
jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že
ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat
všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat
žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani
tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani
přistěho- valec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti
dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a
všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul.
Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil
ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys
dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj
Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš
dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po
jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

Žalm 18

PÁTEK 9.3.
Oz 14,2-10
Pane, ty máš slova věčného života.
Mk 12,28b-34
Správná kajícnost přináší na- Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši,
ději a tím radost: jen Bůh totiž – Hospodinův příkaz je spolehlivý, – nezkušenézhojí zradu, miluje velkoduš- mu dává moudrost.
ně, odvrátí hněv.
Hospodinovy předpisy jsou správné, – působí
radost srdci, – Hospodinův rozkaz je jasný,
SOBOTA 10.3.
2 Den Páně

osvětluje oči.
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, –
všechny jsou spravedlivé.
Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, –
sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

Texty k rozjímání

Oz 6,1-6
Lk 18,9-14
Poznání Boha, jeho dobroty a
lásky, předčí jakékoli oběti.
Kéž v době postní poznávám,
že jen On uzdravuje a obvazu2. čtení 1 Kor 1,22-25
je rány. On hojí i to, čím se
Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají sami drásáme a zraňujeme…
moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. NEDĚLE 11.3.
Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. 4. neděle postní
Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé 2 Kron 36, 14-16. 19-23
nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moud- Ef 2, 4-10
rost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než Jan 3, 14-21
lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

Evangelium Jan 2,13-25
Byly blízko židovské velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak
tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal
všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si
vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům
mě stravuje.“
Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám
dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej
zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se
stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“
On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až
byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu,
které Ježíš řekl.
Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích,
mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli
znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval,
aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž
věděl, co je v člověku.

Ohlášky

♣ Ve sbírce na Svatopetrský
haléř se vybralo 17 010 Kč.
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Zveme
vás všechny na křížovou cestu.
♣ V úterý 6. března se koná
vizitace naší pallotinské komunity ve Fulneku. Zveme na
mši
svatou
spolu
s představenými
Pallotinů
v 17 hodin do Stachovic a 18
hodin do Fulneku.
♣ V sobotu 10. března zveme
v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.
♣ Diecézní setkání mládeže
Ostravsko-opavské diecéze s
otcem biskupem v letošním
roce proběhne ve dnech 16. 18. března v Hlučíně. Setkání
je určeno pro mládež od 14
let. Registrace do neděle 11.
března. Bližší informace na
plakátku.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Na duchovní obnovu
s otcem Víťou Řehulkou na
téma „Skutky duchovního
milosrdenství“ jste zváni –
ženy v sobotu 17. března do
Fulneku a muži 18. března do
Bílovce. Bližší informace na
www.farnostfulnek.cz nebo
na plakátku.

24 hodin pro Pána

Úmysly mší svatých

4.3. - 11.3.2018
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá

4.3. Za † Josefa Bolcka, živou rodinu
a rodiče z obou stran
6.3. Mše svatá za farnost
7.3. O posilu v nemoci a ochranu Panny
Marie
8.3. Za Petra Augustina, manželku a rodiče
9.3. Na poděkování Pánu Bohu za dar
života s prosbou o Boží ochranu do
dalších let
10.3. Za † Jindřicha Hyvnara a manželku
11.3. Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka

♣ Do kostela ve Fulneku zveme v pátek 9. března od 15 So
hodin do soboty 10. března do Ne
15 hodin k prožití 24 HODIN
PRO PÁNA. Program:
Stachovice
15:00
korunka k Božímu milosrden- Ne 4.3. Za † Marii Růčkovou, manžela, dceru,
ství
syny, zetě a živou rodinu
15:30 – 16:30
Út
6.3. Za † profesorku Jakerlovou a lékaře
adoraci vede skupina
„Eucharistická hodina“
Janovského
16:30 – 17:30
Ne 11.3. Za † Janu Moravcovou, manžela
adoraci vede skupina
a živou rodinu
„Modlitba matek“
17:30
Děrné
Křížová cesta
18:00
Ne 4.3. Za † Marii Machalovou, za † a živou
mše svatá – hlavní celebrant
rodinu
o. Zdenko Vavro ze Spálova
St
7.3. Za členy živého růžence
20:00 – 6:00
adorace mladých v kapli kláš- Ne 11.3. Za † paní Maslenovou
tera
6:00 – 7:00
Lukavec
adoraci vedou muži
Ne
4.3.
Za
živou
rodinu
7:30
Čt
8.3. Za † otce
modlitba růžence
8:00
Ne 11.3. Ohneiser Miroslav
mše svatá – koncelebrují kněží děkanátu Bílovec
Vrchy
9:00 – 15:00
adorace
vedou
věřící Ne 4.3. Za † Drahomíru Víchovou, manžela,
z farností děkanátu Bílovec
bratra, rodiče, švagra a švagrovou
15:00
Ne 11.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
korunka k Božímu milosrdena za † rodinu Melarovu
ství
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