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D EN P ÁNĚ
5. neděle v mezidobí

10. února

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium nám přibližuje
jeden z Kristových zázraků, vykonaných pro druhé, kterých byl jeho život
plný až po okraj. Kdo nechce věřit
v jejich reálnost, může věnovat čas
hledání racionálních vysvětlení. A
vždycky nějaké
najde. Člověku,
který je ale přístupný víře, začne
postupně
mizet závoj pochyb a spatří
Syna
Božího
v jeho lásce a
moci bez hranic.
Pojďme si něco
o tomto zázraku,
i o všech ostatních, povědět.
Ježíš chtěl lidem, kteří se k němu tlačili, vyprávět o Božím království. Protože jich však bylo mnoho a byli velmi
blízko, něco z jeho slov by zaslechli
pouze ti, kdo mu stáli nejblíže. Bylo
třeba od nich poodstoupit, aby jeho
hlas mohli slyšet všichni. Snahou Hospodina a cílem jeho konání je, aby co
nejvíce lidí mohlo zachytit jeho slova.
Není Bohem jen pro hrstku vyvolených. Chce oslovit celý zástup.
Je zvláštní, že aby mohl zasáhnout co
největší množství posluchačů, používá
někoho, kdo toho se zástupem nemá
příliš společného. Někoho, kdo stojí

tak trochu mimo a evidentně je zaujat něčím
úplně jiným než Kristem. Mohu to být i já.
Snad jsem v zástupu věřících, ale někde na
okraji. Žiji si svůj život, mám svou práci,
rodinu, zcela se věnuji věcem tohoto světa a
Kristus sice patří do jeho okruhu, ale tak nějak na půl ucha.
Petr souhlasí se zapůjčením své lodi.
Nástroje svého řemesla a živnosti propůjčuje Kristu, aby promluvil k lidem, kteří
by jinak jeho slova
nemohli zaslechnout.
Někdy se trápíme a
ptáme se, jak bychom
mohli sloužit Bohu?
Vždyť nemáme žádný
zvláštní dar. Nevím, jaký máš dar, ale máš
nějakou práci. Práci, ve které jsi denně
v kontaktu s lidmi, tak jako tehdy Petr se zástupy, které se shromáždily u jeho lodi.
V práci, a skrze ni, může Kristus oslovit ty,
kdo ho ještě nezaslechli. Stačí se mu skrze
svou práci propůjčit.
Ale jaký význam to může mít pro mě osobně? Pokud zaslechnu Hospodinovo volání,
abych s ním sdílel své zaměstnání, a uposlechnu jej, má práce už nebude pouze lopotnou snahou, jak uživit sebe a svou rodinu.
Ať už je má práce jakákoli, stane se příležitostí a místem požehnání. Místem zázraků.
Bude skutečnou bohoslužbou, skrze niž mě i
ostatní bude Bůh sytit.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 6,1-2a.3-8

PONDĚLÍ 11.2.
Gn 1,1-19
Mk 6,53-56
Jsou změny a uzdravování,
které nejsou na první pohled
patrné. Ježíš působí totiž i
dnes. Někdy si ale myslíme,
že jej nepotřebujeme…

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem
sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem
jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý,
svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho
slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a
dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda
mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk nečistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a
Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma očima!“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce
měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z
ÚTERÝ 12.2.
oltáře. Tím se dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo
Gn 1,20 – 2,4a
se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt
tvůj hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví:
Mk 7,1-13
„Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem:
Přednost před plněním Záko„Zde jsem, mne pošli!“
na má praktická láska k Bohu
i k lidem. Nepatřím k těm, Žalm 137
kdo srdečné jednání nahrazují
Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
povrchními rituály?
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
– žes vyslyšel slova mých úst. – Budu ti hrát před
STŘEDA 13.2.
anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
Gn 2,4b-9.15-17
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a věrMk 7,14-23
nost. – Když jsem volal, vyslyšels mě, – v mé
Kéž si dávám větší pozor na duši jsi rozhojnil sílu.
to, co vychází z mého srdce! Budou tě oslavovat, Hospodine, – všichni králoChci si uvědomit, že odříkání vé země, – až uslyší slova tvých úst. – Budou
opěvovat Hospodinovy cesty: – „Věru, veliká je
pokrmů není samoúčelné, ale Hospodinova sláva!“
má vést právě k větší citlivos- Zachraňuje mě tvá pravice. – Hospodin pro mě
dokončí, co začal. – Hospodine, tvá dobrota trvá
ti.
navěky, – dílo svých rukou neopouštěj!
ČTVRTEK 14.2.
2. čtení 1 Kor 15,1-11
Gn 2,18-25
Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou
Mk 7,24-30
jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom
Ježíš působí i mimo Izrael, v pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte

2 Den Páně

přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo.
Vyučil jsem vás především v tom, co jsem sám
přijal, že Kristus umřel ve shodě s Písmem za
naše hříchy; že byl pohřben a že vstal z mrtvých
třetího dne ve shodě s Písmem; že se ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil více než
pěti stům bratří najednou – většina z nich dosud
žije, někteří však už zesnuli. Potom se zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech jako
poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.
Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů; nejsem
ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože
jsem pronásledoval Boží církev. Ale Boží milostí
jsem to, co jsem, a jeho milost, kterou mi udělil,
nezůstala ležet ladem. Ano, pracoval jsem do
únavy daleko více než všichni ostatní. Vlastně ne
já, nýbrž Boží milost se mnou. Ale ať už já, nebo
oni: tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.

Evangelium Lk 5,1-11
Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se
na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil
u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a
prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil
od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na
hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic
jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“
Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že
se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společníkům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti
přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám
a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříšný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho
společníků – nad tím lovem ryb, které chytili;
stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří
byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi:
„Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za
ním.

Texty k rozjímání
„nečisté zemi“. Dokonce mluví se ženou, a ještě k tomu s
pohankou! Odvážně prolamuje tehdejší tradice. Příklad pro
nás, aby zvěstování nebylo
zaměřené pouze „dovnitř“
církve.
PÁTEK 15.2.
Gn 3,1-8
Mk 7,31-37
Pane, nauč nás odvaze přiznat
si vlastní nedostatečnost. Nepotřebuji snad i já otevřít uši a
rozvázat jazyk?
SOBOTA 16.2.
Gn 3,9-24
Mk 8,1-10
Nasycení pozemským chlebem nechává Pán na nás.
Dnes však Ježíš sytí nespočetné zástupy eucharistií. Je třeba si však připustit, že po něm
hladovíme.
NEDĚLE 17.2.
6. neděle v mezidobí
Jer 17,5-8
1 Kor 15,12.16-20
Lk 6,17.20-26
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

10.2. - 17.2.2019

♣ Ve sbírce na opravy se vyFulnek
bralo 23 160 Kč.
♣ Setkání rodičů a dětí, které Ne 10.2. Za † rodiče Kozákovy, sourozence
a živou rodinu
v letošním roce přistoupí k 1.
svatému přijímání proběhne Po 11.2. Za nemocné z naší farnosti
dnes v 17 hodin na faře.
Út 12.2. Za rodinu Matůšů, Lipinskou
♣ Zítra o svátku Panny Marie
a duše v očistci
Lurdské budeme prožívat svěSt
13.2.
____________________
tový den nemocných. Při této
příležitosti budeme udělovat Čt 14.2. Na poděkování za 90 let života
s prosbu o Boží požehnání a zdraví
svátost pomazání nemocných
při mši svaté v kostele ve Fuldo dalších let
neku v pondělí v 18 hodin a Pá 15.2. Za † Jarmilu a Martina Ondášovy
v Děrném při mši svaté ve
So 16.2. Za † rodiče Ehlerovy a duše v očistci
středu 13. února.
♣ Ve středu zveme v 8:30 na Ne 17.2. Za † Gerharda Klose a syna
setkání na faru seniory.
Stachovice
♣ V pátek po mši svaté buNe 10.2. _____________________
dou mít setkání ministranti.
♣ V sobotu zveme v 16 ho- Út 12.2. Za † Jaroslava Hirše, rodiče,
din na mši svatou s nedělní
sourozence a a živou rodinu
platností do Jílovce. Při mši Ne 17.2. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
budeme udělovat svátost porodinu
mazání nemocných.
♣ V době od 25. do 27. února
Děrné
se bude konat na Pohoři zimní
minitábor pro naše děti a mlá- Ne 10.2. Za † a živou rodinu Gebauerovu
dež. Další informace budou St 13.2. Za † Editu, Tibora a Oskara
brzy upřesněny.
Linkeschovy a za živou rodinu
♣ V sobotu 16. února v kosNe
17.2.
Za † a živou rodinu Dáhmovu
tele Nejsvětější Trojice ve
Fulneku uzavřou svátostné
Lukavec
manželství Lukáš Krejčí z
Prostějova a Kamila Mikšová
Ne 10.2. Sokol
z Prostějova.
♣ V sobotu 23. února v kos- Čt 14.2. Mše svatá za farnost
tele Nejsvětější Trojice ve Ne 17.2. Šimečková
Fulneku uzavřou svátostné
manželství Ondřej Čech z
Vrchy
Kanice a Tereza Lipinská z
Ne 10.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
Fulneku.
syna a rodiče z obou stran
Ne
17.2.
Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
Bůh žehnej jejich lásce.
Doprovázejte naše snoubence
rodiče, sourozence a k Panně Marii
svým modlitbami.
o ochranu pro živou rodinu
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