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

D EN P ÁNĚ
7. neděle v mezidobí

24. února

neprodejné

K zamyšlení
Božské… jednoduše božské! Jak nezvolat tímto způsobem, kdykoli slyšíme evangelium? A „obzvlášť“ po vyslechnutí dnešní perikopy? Ježíšova
slova nejsou pro
„obyčejné smrtelníky“, o tom
není
pochyb!
Jsou pro ty, kdo
přijali zbožšťujícího Ducha.
Ducha… který
zbožšťuje naše
nitro, ale i naše
vnější projevy –
který místo tvrdého slova odsouzení a odmítnutí vkládá
slovo laskavé
(je taková reakce pochopitelná? Ne, naprosto ne!),
místo způsobení rány dává sílu ránu
přijmout.
To už musí být silný „vnitřní motor“,
který pohání k takovému „nelidskému
jednání“! Silná motivace! A tou je…
následování Otce. Pokud odpovídáme
dobrotou (ne „změkčilostí, bezcharakterností“!) na nelásku, pak se podobáme Otci, který dává životodárný déšť
také zlým… Otci, který nás miloval

právě tehdy, když jsme byli jeho nepřátelé. A
právě těmito provazy lásky si nás přitáhl k
sobě… a stejnými pouty laskavosti můžeme
přitáhnout „nepřítele“ k Otci.
A není to koneckonců
následování samotného
Ježíše? Kdo poznává
jeho „láskyplnou odevzdanost“ (ne „slabost
před zlem“), je pak přitahován tímto božským
(ne-lidským) postojem.
Sílu „přitahovat zlé
pouty
laskavosti“ (požehnáním, dary,
upřímným a niterným
postojem lásky) může
mít právě ten, kdo je
okouzlen
Boží
„bezbranností“ a suverénností vůči zlým: Bůh
miluje, protože miluje, protože „je zrovna
takový“ (a ne proto, že druhý je právě takový
– „hodný lásky“). Čím více pozoruji ikonu
Otcovy lásky, čím víc se nechávám unášet
jednotlivými detaily (těmi konkrétními projevy Otcovy dobroty – objetím, snášenlivostí,
odpouštěním), pak tím víc… u-nášen Bohem
se „povz-náším“ nad zraňující slova, nad nepříjemné jednání. A pak zjistím, že i já miluji, protože miluji – a ne proto, že druhý mě
miluje. A tehdy „jsem jako Bůh“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 25.2.
Sir 1,1-10
Mk 9,14-29
Tento krásný úryvek mohu
prožít ještě hlouběji, když si
uvědomím, že Moudrost se
vtělila v mém Pánu Ježíši
Kristu.
ÚTERÝ 26.2.
Sir 2,1-13 (řec. 1-11)
Mk 9,30-37
Pokud se budu (alespoň snažit!) držet se těchto rad, budu
opravdu vyrovnaný, šťastný.
K obrazu Božímu. Pravá
„psychohygiena“ je obrácená
ke chvále Tvůrce.
STŘEDA 27.2.
Sir 4,12-22 (řec. 11-19)
Mk 9,38-40
Opravdu – ze života! Zkoušky, starch i bázeň. I zde je
Moudrost
přítomná
„inkognito“.
Nepoznaná.
Když obstojím, odhalí své
tajemství a dostaví se radost.
ČTVRTEK 28.2.
Sir 5,1-10 (řec. 1-8)
Mk 9,41-50
Aktuální věty v době, která
nechce „strašit hříchem“. Jistota odpuštění mě může svádět k tomu, že hromadím
hřích na hřích.
2 Den Páně

1. čtení 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23
Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele, aby na poušti Zif slídil
po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli
k Saulovu mužstvu, a hle – Saul ležel a spal
v ohradě vozů, s kopím zabodnutým do země
u své hlavy, Abner pak a lid spali kolem něho.
Abišaj řekl Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého
nepřítele do tvé ruky. Nuže dovol, abych ho přibodl jeho kopím k zemi jedním bodnutím, druhého nebude třeba!“ David však Abišajovi odpověděl: „Nezabíjej ho! Kdo vztáhne beztrestně ruku
na pomazaného od Hospodina?“ Pak vzal David
kopí a džbán vody od Saulovy hlavy a odešli.
Nikdo je neviděl ani nezpozoroval a nikdo se
neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl tvrdý
spánek od Hospodina. David přešel na protější
stranu údolí, zastavil se na vrcholu hory
a zdaleka – byla to velká vzdálenost – volal:
„Zde je kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků a vezme ho. Hospodin odplatí každému
podle jeho spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě
vydal Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl
vztáhnout ruku na pomazaného od Hospodina.“

Žalm 102
Hospodin je milosrdný a milostivý.
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby,
– on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý
a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s námi podle
našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje
od nás naše nepravosti. – Jako se smilovává otec
nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi,
kdo se ho bojí.

2. čtení 1 Kor 15,45-49
Bratři! První „člověk“, Adam, „se stal živou bytostí“, poslední Adam však bude oživujícím duchem. Ale není napřed to, co je zduchovnělé,
nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve přijde
to, co je zduchovnělé. První člověk byl utvořen
ze země, je pozemský, druhý člověk je z nebe.
Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho
děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou
i jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost
s tím člověkem, který pocházel ze země. Stejně
tak poneseme i podobnost s tím, který je z nebe.

Evangelium Lk 6,27-38
Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří posloucháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte
dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo
vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou;
kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každému, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje,
od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby
lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.
Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty,
kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo
je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat?
To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od
kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete
od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.
Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní
a půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je
dobrý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní,
jako je milosrdný váš Otec!
Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte,
a nebudete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám
odpuštěno. Dávejte, a dostanete, míru dobrou,
natlačenou, natřesenou a vrchovatou vám dají do
klína. Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zase vám.“

Texty k rozjímání
PÁTEK 1.3.
Sir 6,5-17
Mk 10,1-12
Opatrnost ve vztazích. Důležitost opravdového přátelství.
Jsem schopen jej poskytnout?
Nebo snad druhé jen využívám?
SOBOTA 2.3.
Sir 17,1-13 (řec. 1-15)
Mk 10,13-16
Kéž splním Boží záměr: hlásat jeho velkolepá díla. To se
může projevit na mé tváři.
Snažím se být Jeho obrazem?
NEDĚLE 3.3.
8. neděle v mezidobí
Sir 27,5-8 (řec. 4-7)
1 Kor 15,54-58
Lk 6,39-45

Ohlášky
♣ Dnes večer začíná na Pohoři zimní minitábor pro naše
děti a mládež. Pokud má ještě
někdo zájem, může se přihlásit u otce Slava. Ukončení
minitábora a odvoz dětí ve
středu po 15 hodině. Mysleme
na
účastníky
minitábora
v našich modlitbách.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

24.2. - 3.3.2019

k Nejsvětějšímu Srdci JežíšoFulnek
vu. Připomínáme, že příleži- Ne 24.2. Za † Ludmilu Zobaníkovou a živou
tost ke svátosti smíření je kažrodinu
dý den během týdne půl hodi- Út 26.2. Za † Jiřinu Vlčkovou, sourozence,
ny před mší svatou. Ve Fulnerodiče a živou rodinu
ku budeme v pátek zpovídat St 27.2. Na poděkování s prosbou o požehnání
už od 17 hodin. Před postní
pro rodinu Vaňurovu
dobou srdečně zveme všech- Čt 28.2. _______________________
ny farníky ke svátosti smíření. Pá 1.3. Za otce Pawla k narozeninám
Do postní doby vstoupíme So 2.3. _______________________
Ne 3.3. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
popeleční středou 6. března.
a za živou rodinu
♣ V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V sobotu zveme v 14:30
Stachovice
na modlitbu růžence a v 15:00
Ne 24.2. _______________________
na mši svatou s nedělní plat- Út 26.2. Mše svatá za farnost
ností do Jerlochovic. Od Ne 3.3. _______________________
14:30 bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
Děrné
♣ Příští neděli bude pravidelNe 24.2. Za † a živou rodinu Lechovu
ná sbírka na opravu kostelů.
a Wolfovu
♣ Děkanát Bílovec srdečně St 27.2. Za † a živou rodinu Chrástkovu
zve ženy v sobotu 16. března
a Šímovu
v 9 hodin na faru do Fulne- Ne 3.3. Za † Marii Machalovou a za † a živou
ku a muže v neděli 17. březrodinu
na ve 14 hodin na faru do BíLukavec
lovce na duchovní obnovu.
Duchovní obnovou na téma Ne 24.2. Seidler
"Blahoslavenství" bude pro- Čt 28.2. Kříž
vázet p. Víťa Řehulka. Bližší Ne 3.3. ____________________
informace na plakátku.
♣ Pokud máte někdo zájem
Vrchy
vytvořit o letošních Velikonocích jednoduchý Boží hrob, Ne 24.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za celou živou rodinu
můžete se přihlásit u otce JoNe
3.3.
Za † Drahomíru Víchovou, manžela,
zefa.
bratra a rodiče z obou stran
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