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

D EN P ÁNĚ
1. neděle adventní

2. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Pohádky, které jsme jako děti rádi četli
nebo je sledovali v televizi, občas končily známým: „Zazvonil zvonec
a pohádky
je
konec.“
Kristus
v evangeliích hovoří o mnoha tématech a jedním z nich je i konec nám
známého světa a Jeho viditelný příchod ve slávě. I když v modlitbě Otčenáš pokaždé vyslovujeme slova:
„přijď království
tvé“
a při mši říkáme:
„na tvůj příchod
čekáme“,
domnívám se, že
už s ním ve
svém životě víry
příliš nepočítáme. Snad proto,
abychom nepropadli určitým formám extremismu.
Ale důvod může být i mnohem prostší.
Třeba jsme jako Izraelci až příliš pevně zabydleni v Babylonské zemi.
A když se jim otevřely dveře exilu
a mohli se vrátit domů, vyšla jich jen
hrstka. Proč opouštět dobře zavedený
život a jít někam do neznáma? Proč
zpřetrhat tak pracně a bolestně budované lidské i obchodní vztahy
a přijmout nejistotu? Tato životní perspektiva a nasměrování by se nám
však mohly stát osudnými. Kristus
nás totiž ubezpečuje, že tento den přijde. A než se tak stane, svět se bude
hroutit.

Jako křesťané ale nemáme plakat nad tím, že
se stále nedaří (a nepodaří) vybudovat lepší
a spravedlivější společnost či držet na uzdě
živly přírody. Naopak: máme pozvednout
svou hlavu, hledět výš nad všechny tyto nezdary a přicházející pohromy, a svou naději
upínat ke Králi, který si přijde pro své věrné.
Ale jenom ten, kdo neupne svůj život
k nestřídmosti
a starostem, ale ještě
dnes, tedy včas, bude
hledat
Pána
v modlitbě, aby se mu
zcela oddal, a bude
v tom pokračovat každý den, nebude zmírat
strachem
a propadat
úzkostem
spolu
s národy, ale naplněn
radostí ho bude vyhlížet.
Než se Kristus vrátí, budou mnohá znamení.
Bůh si totiž nepřeje, abychom byli překvapeni a zaskočeni. To se stane jen těm, kdo tuto
pravdu Písma odsouvali do pozadí a žili především pro tento svět a své zájmy. Obzvlášť
nebezpečné je, že i v církvi se tak dá prožít
celý život. Pro ty budou tato znamení velkým
neštěstím, protože jim udělají čáru přes rozpočet, tedy jejich plány a falešné naděje. Ti,
kdo ve svém životě usilovali o to, aby se sblížili s Kristem a pro něho umírali svému sobectví každý den, to bude příslib, že pohádka
(často fakt s hororovými prvky) opravdu končí a blíží se ta nejkrásnější skutečnost. A pro
tuto nádhernou vizi stojí za to oživit raně
křesťanský pozdrav: Maranatha (Pán přichází)!

Texty k rozjímání

1. čtení Jer 33,14-16

Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
Touha překovat zbraně v nástroje k obživě vychází z lidského srdce, toužícího po
spravedlnosti. Chceš-li mír,
čiň spravedlnost. I v nejbližším okolí.

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním
sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu.
V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a
spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda
spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je
jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je
naše spravedlnost.“

ÚTERÝ 4.12.
Iz 11,1-10
Lk 10,21-24
Duch Hospodinův působí, že
je vše překvapivě mírné, pokojné, schopné dalšího soužití. Taková je Jeho evangelizace. Možná na rozdíl od našeho nesnášenlivého, nekompromisního hlásání.

Žalm 24

STŘEDA 5.12.
Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37
Bůh jako hostitel! Obraz, který mě naplňuje radostí. Je tu
někdo mnohem mocnější,
který to se mnou myslí dobře!

K tobě pozvedám svou duši, 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.
Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje
hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému
jednání, – pokorné učí své cestě.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost – pro
ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. – Důvěrně
se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, – dává
jim poznat svou smlouvu.

2. čtení 1 Sol 3,12 – 4,2

Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více
lásku jednoho k druhému i ke všem lidem, jako ji
i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste
byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.
ČTVRTEK 6.12.
Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme
Iz 26,1-6
v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte
Mt 7,21.24-27
žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v
Právě chudí a ubozí dle Izaiá- tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy
jsme vám dali z moci Pána Ježíše.
2 Den Páně

Evangelium Lk 21,25-28.34-36
Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení na
slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost
národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním
toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět
se zachvěje.
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne,
vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží
vaše vykoupení.
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena
nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi,
aby vás den soudu nezastihl znenadání; přijde
totiž jako léčka na všechny, kdo přebývají na
celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát,
uniknout a obstát před Synem člověka.“

Texty k rozjímání
še jednou pokoří nepřístupné
město. Právě takovým má
patřit církev, chce-li dobýt
vítězství a neztratit tvář.
PÁTEK 7.12.
Iz 29,17-24
Mt 9,27-31
Bloudící dostanou rozum;
mrzí mě, že k tomu ještě nedošlo… Ale i tím směrem má
vést mé adventní těšení a touha.

SOBOTA 8.12. slavnost
Panny Marie, počaté bez
Ohlášky
poskvrny prvotního hříchu
♣ Děkujeme všem, kteří se podíleli na organi- Gn 3,9-15.20
zaci našeho Farního silvestra.
Ef 1,3-6.11-12
♣ V době adventní v úterý a v pátek v 18 hodin
Lk 1,26-38
zveme všechny farníky, děti a rodiče na rorátní
mše svaté do kostela ve Fulneku. Letošní roráty Maria učinila konec tomuto
budeme prožívat se svatým Františkem nepřátelství. Adventní červánz Assisi. Děti, které budou chodit na roráty, si ky ať jsou pro mě znamením,
dnes po mši svaté vezmou obrázek s ovečkou, že počalo svítat na lepší časy.
doma si ho podlepí tvrdým papírem, dají na Pro každého křesťana zde
špejli a označí. Obrázek přinesou do kostela na
roráty. Prosíme rodiče o připravení lucerniček platí: ano, bude líp!
nebo lampiček pro své děti.
♣ Na benefiční koncert s mikulášskou nadílkou NEDĚLE 9.12.
jste srdečně zváni ve středu 5. prosince v 17 2. neděle adventní
hodin do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulne- Bar 5,1-9
ku. Své děti můžete přihlásit u p. Kláry SvoFlp 1,4-6.8-11
bodníkové do pondělí 3. prosince. V rámci koncertu představí schola Biskupského gymnázia Lk 3,1-6

Den Páně 3

Ohlášky
v Ostravě písně z nahrávky
svého prvního CD.
♣ Mše svatá ve středu bude
ve Fulneku i v Děrném mimořádně v 8 hodin ráno.
♣ Ve čtvrtek 6. prosince zveme po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská a řeholní povolání“.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost ke svátosti smíření je každý den během týdne půl hodiny před mší svatou. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V sobotu 8. prosince je
slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu. Zveme na mši svatou v 8
hodin do Fulneku.
♣ V sobotu 8. prosince v 16
hodin jste zváni na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
♣ V neděli 9. prosince v 18
hodin proběhne organizační
setkání rodičů dětí, které
v tomto školním roce přistoupí k 1. svatému přijímání.
♣ Vzadu v kostele je k odběru brožurka „Průvodce adventem“. Dobrovolný příspěvek
je 10 Kč.
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Úmysly mší svatých

2.12. - 9.12.2018
Fulnek

Ne 2.12. Za † rodiče z obou stran a za živou
rodinu
Út 4.12. Za † Marii Bílou
St 5.12. 8:00 Mše svatá za farnost
Čt 6.12. Za rodinu Přibylovu a Františku
Černou
Pá 7.12. Za † Štěpána Grubu a živou rodinu
Za členy živého růžence
So 8.12. ______________________
Ne 9.12. Za † rodinu Bolckovu a rodiče s obou
stran
Stachovice
Ne 2.12. Za † Karla Mikulce a živou rodinu
Út 4.12. Za členy živého růžence
Ne 9.12. Za † rodiče Divínovy, dceru a živou
rodinu
Děrné
Ne 2.12. Za † a živou rodinu Krystkovu,
Šichorovu a Čížovu
St 5.12. 8:00 Za členy živého růžence
Ne 9.12. Za † rodinu Geisslerovu
Lukavec
Ne 2.12. Sokol Pavel
Čt 6.12. Za členy živého růžence
Ne 9.12. Gebauerova
Vrchy
Ne 2.12. Za † Františka Šuléře, rodiče, prarodiče a za † rodiče Charles a Irene Strollo
Ne 9.12. Za † Karla Beinhauera, manželku,
syna, snachu a rodiče z obou stran

