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D EN P ÁNĚ
Slavnost Zjevení Páně

6. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Příběh o narození Spasitele a mudrcích
od východu známe jistě všichni. Je ale
otázkou, jestli se nestal spíše koloritem
patřícím k vánoční pohodě, než aby
byl zrcadlem, ve kterém spatříme sebe
sama. Co nám tímto příběhem Bůh
říká i dnes, po
dvou
tisících
letech od oné
události?
Fakt, že mudrci
od východu vážili tak dlouhou
cestu, ukazuje,
že oním nově
narozeným králem neměl být
jen tak někdo.
V Izraeli bylo
mnoho králů, ale kromě Šalamouna
a Chizkijáše žádného jiného nikdo navštívit nepřišel. Mudrcům muselo být
jasné, že jde o krále zcela odlišného od
všech ostatních. Proto podnikli tak
namáhavou cestu. Snad byl vyvrcholením jejich života.
V tomto příběhu měli důležité informace dvě skupiny lidí. Jedni věděli, že
se narodil, a ti druzí zase věděli, kde.
Pravověrní Izraelité znali Písmo, ale
nevěděli, že se něco stalo, že už je zde.
O Mesiáši věděli z Písma všechno, ale

bylo jim to málo na to, aby udělali pár kroků
a setkali se s ním. Proč? Zcela jistě v tom
byla i politická korektnost, protože by tím
dali najevo neúctu ke králi, který aktuálně
panoval. A tak obavy z politické moci a snad
i snaha uchovat si své postavení jim zabránily
jít se poklonit tomu,
na něhož čekal Izrael
po mnoho staletí.
Pohané
měli
ve srovnání se znalci
Písma z Božího lidu
omezené
množství
informací a ty, které
měli, byly z opravdu
zvláštních
zdrojů.
Hvězda. Nebylo toho
mnoho, ale stačilo to
k tomu, aby se jejich
život dal do pohybu. A protože i na to málo
zareagovali a hodně obětovali, aby se do Izraele dostali, Bůh jim poskytl další vedení.
Přestože od zákoníků věděli, že mají jít do
Betléma, Bůh sám se rozhodl, že je povede
až ke dveřím, za kterými byl ten, po kterém
dychtili.
Čemu nás učí tento příběh? Kdo následuje
i malé světlo a náznaky Božího vedení, bude
veden i nadále a dojde až ke Spasiteli. Setká
se s ním tváří v tvář. Kdo nebere vážně Písmo, Hospodinova slova v něm napsaná,
a také příklad druhých, Spasit

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 7.1.
1 Jan 3,22 – 4,6
Mt 4,12-17.23-25
Nemocní, postižení, ochrnutí.
K nim má i dnes Ježíš nejblíž.
Nevadí mi to? Představuje pro
mě takové království opravdu
„radostnou zvěst“?

1. čtení Iz 60,1-6
Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé
světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou!
Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou
však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad
tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři. Rozhlédni se kolem a
podívej se: ti všichni se shromáždili, přišli k tobě.
Zdaleka přicházejí tvoji synové, na zádech jsou
přinášeny tvoje dcery. Spatříš to a zazáříš, radostí
se zachvěje a rozšíří tvé srdce, neboť tě zaleje
bohatství moře, poklady národů přijdou k tobě.
Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu chválu.

ÚTERÝ 8.1.
1 Jan 4,7-10
Mk 6,34-44
„Vy jim dejte najíst“, vy
ukažte, co dovedete… Ale Žalm 71
Budou se ti, Hospodine,
musíte předtím dát k dispozici
klanět všechny národy.
všechno, co máte! I dnes
mocné činy a znamení koná
Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlJežíš s naší spoluprací.
nost královskému synu. – Ať vládne tvému lidu
spravedlivě, – nestranně tvým ubohým.
STŘEDA 9.1.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost
pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude vládnout
1 Jan 4,11-18
od moře k moři, – od Řeky až do končin země.
Mk 6,45-52
Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, – králoJežíš vlévá učedníkům jistotu
vé Arábie a Sáby zaplatí daně. – Všichni králové
a odvahu. Předtím však okusi- se mu budou klanět, – všechny národy mu budou
li námahu s veslováním. Jeho sloužit.
blízkost je odměnou pro vysí- On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. – Smiluje
lené.
se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům
život.
ČTVRTEK 10.1.
1 Jan 4,19 – 5,4
2. čtení Ef 3,2-3a.5-6
Lk 4,14-22a
Bratři! Slyšeli jste, že Bůh mě pověřil pracovat
Všichni přisvědčovali jeho pro vás na díle milosti. Ve zjevení mi totiž bylo
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oznámeno to tajemství.
Texty k rozjímání
V dřívějších pokoleních to lidé nevěděli, ale nyní
milým slovům. I proto, že
to bylo odhaleno z osvícení Ducha jeho svatým
apoštolům a kazatelům mluvícím pod vlivem (zatím) náš Pán nekázal a nevnuknutí: že totiž také pohané mají stejná dědic- vyžadoval nepříjemné věci.
ká práva, že jsou údy téhož těla a že stejně i jim Není mé křesťanství ideoloplatí ona zaslíbení skrze Ježíše Krista, když uvěří gií, která mi poskytuje pouze
kázání evangelia.
útěchu?

Evangelium Mt 2,1-12
Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času
krále Heroda, přišli do Jeruzaléma mudrci od
východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho hvězdu na východě, a
proto jsme se mu přišli poklonit.“
Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním
celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má
Mesiáš narodit.
Řekli mu: „V Betlémě v Judsku, neboť tak je
psáno u proroka: ‘A ty, Betléme v judské zemi,
nejsi vůbec nejmenší mezi judskými předními
městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude
panovat mému izraelskému lidu.’“
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až ho najdete, oznamte
mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Když
krále vyslechli, vydali se na cestu.
A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla
před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo
dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě
s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se
mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary:
zlato, kadidlo a myrhu.
Ve snu dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

PÁTEK 11.10.
1 Jan 5,5-13
Lk 5,12-16
Opuštěná místa jsou ideální
pro modlitbu k Otci. I já jsem
vyzván, abych v tomto synovství následoval Ježíše.
SOBOTA 12.1.
1 Jan 5,14-21
Jan 3,22-30
Boží dílo vzkvétá tam, kde se
jeho hlasatelé dobrovolně a
cíleně „menší“, a čím jsme
pokornější a schopnější ustoupit, tím více roste.
NEDĚLE 13.1.
Svátek Křtu Páně
Iz 42,1-4.6-7
Sk 10,34-38
Lk 3,15-16.21-22
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

6.1. - 13.1.2019

♣ Děkujeme všem, kteří se
Fulnek
zapojili do Tříkrálové sbírky - Ne 6.1. Za † Josefa Šenka a poděkování Pánu
dárcům za jejich štědrost, koBohu za dar života s prosbou
ledníkům za jejich obětavost a
o ochranu celé naší rodiny s Božím
také těm, kdo pomáhali s orpožehnáním do nového roku
ganizováním této akce.
Út
8.1. _____________________
♣ V pátek11. ledna v 18 ho- St
9.1. Mešní fundace
din zveme do kostela ve Ful- Čt 10.1. Za † rodiče a duše v očistci, za stálou
neku na mši svatou s kázáním
Boží pomoc a dary Ducha svatého pro
živou rodinu Golichovu
pro děti. Děti se sejdou
k nácviku písní v 17 hodin na Pá 11.1. _____________________
faře. Po mši svaté zveme mlá- So 12.1. _____________________
Ne 13.1. Za † Annu Divínovou
dež na spolčo.
♣ V sobotu 12. ledna zveme
Stachovice
v 16 hodin na mši svatou
Ne 6.1. Za † Karla Růčku a za živou rodinu
s nedělní platností do Jestřábí. Út
8.1. Za členy živého růžence
♣ V neděli 13. ledna v 17 ho- Ne 13.1. Za † Václava Moravce, manželku
din zveme na faru na setkání
a rodinu Bačovskou
rodiče a děti, které se připraDěrné
vují k 1. svatému přijímání.
♣ Ještě dnes můžete přinést Ne 6.1. Za † Josefa Kysilka a duše v očistci
do zákristie své napsané St
9.1. Mše svatá za farnost
úmysly, které mladí lidé po- Ne 13.1. Na poděkování za 80 let života
vezou na Světové dny mládes prosbou o Boží požehnání pro celou
že a za které se budou společrodinu
ně v Panamě modlit.
Lukavec
♣ Děkujeme všem, kteří se
zasloužili o vánoční program Ne 6.1. Dušan Sokol
„Živý betlém“, organizáto- Čt 10.1. Petr David
rům, dětem, účinkujícím, pe- Ne 13.1. ____________________
dagogům, dárcům a také těm,
Vrchy
kteří podpořili akci svou účastí. Celkový výtěžek na opravu Ne 6.1. Za † Adolfínu Marethovou a Stefanii
farního kostela činil 13 245
Briovou
Kč (kasičky, výrobky, svaře- Ne 13.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vaňkovu
né víno a čaj).
a za živou rodinu
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