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

D EN P ÁNĚ
8. neděle v mezidobí

3. března

neprodejné

K zamyšlení
„Může slepý vést slepého? Nespadnou
oba do jámy?“ Lukáš adresuje onen
výrok Ježíšovým učedníkům, tedy
nám, kteří jsme povoláni k tomu, abychom
jeden
druhému
dávali
v křesťanské komunitě dobrý příklad.
Jediný způsob, jak
se nechovat jako
slepí vůdcové, tkví
v tom, že člověk
uzná nadřazenost
Mistra, Ježíše Krista, tedy v tom, že
sebe samé přijmeme tak, jak na tom
doopravdy jsme ve
vztahu k Němu, což
je jedna z podob
pokory. Mějme se
přitom na pozoru,
protože i tehdy,
když
vyloučíme
bláznivé
podoby
pýchy toho, kdo se staví nad Ježíše,
pořád existuje riziko, které proniká
naší každodenností mnohem více, než
by se na první pohled mohlo zdát. Stačí totiž, přestaneme-li pečovat o vztah
s ním, budeme-li považovat za něco
zbytečného snažit se připodobňovat se
mu a dbát na jeho slova. Pak onemocníme duchovní slepotou, která je tím
závažnější, čím méně jsme ochotni si
to sami přiznat.

Ovšem i náš vztah k druhým může být ohrožován nebezpečnou zaslepeností. Ježíš nám
to připomíná slovy, z nichž se stala přísloví,
když hovoří o jasném protikladu mezi třískou
a trámem. Zmíněný protiklad je kvůli jasné
disproporci mezi třískou a
trámem komický, nicméně
se v něm odráží naše každodenní skutečnost. Jsme
neuvěřitelně horliví, když
se jedná o to soudit druhé a
jejich malé nedostatky, zatímco jsme zcela neschopní
uznat svá vlastní provinění,
která bedlivě střežíme a
v jistém slova smyslu si je
„hýčkáme“, když si navenek nasazujeme masku
vzoru všech ctností. Avšak
tohle není nic jiného než
docela obyčejné pokrytectví, tedy zvrácený postoj,
při němž člověk před druhými předstírá, že je něčím,
čím ve skutečnosti rozhodně není. Právě proti
této falešnosti míří Ježíšovo napomenutí:
„Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám,
a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl
vyndat třísku z oka svého bratra“. Ano, bratrské napomínání je povinností každého křesťana, ale požaduje se k tomu zdravá míra sebekritiky, protože jedině ten, kdo uznává svůj
vlastní hřích, má také světlo k tomu, aby vnímal skutečnost, jak je, a aby podle toho také
jednal.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 4.3.
Sir 17,20-28 (řec. 24-29)
Mk 10,17-27
Bůh má radost z každého návratu. A toto vědomí ať posiluje i mou naději! Nadcházející dobu postní mohu prožít
s nadějí, které je dnes tolik
zapotřebí. Kéž ji dovedu šířit…
ÚTERÝ 5.3.
Sir 35,1-15 (řec. 1-12)
Mk 10,28-31
Dávat s radostí sebe, svůj čas,
jako maminky věnují vše
svým dětem. Hospodin chce,
abych mu byl i v tomto podobný.
STŘEDA 6.3.
Popeleční středa
Jl 2,12-18
2 Kor 5,20 – 6,2
Mt 6,1-6.16-18
Přijetím křtu jsem i já Kristovým vyslancem. Letošní postní dobu se chci soustředit na
to, aby Bůh přišel tam, kde je
ve společnosti rozdělení. Začnu u sebe… Kéž mě naplní
touha po smíření s Bohem!
ČTVRTEK 7.3.
2 Den Páně

1. čtení Sir 27,5-8 (řec. 4-7)
V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak
zůstane vina na člověku, když je prozkoušen.
V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se
osvědčí, když s ním mluvíš.
Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce.
Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž
osvědčí člověk.

Žalm 91
Dobré je chválit Hospodina.
Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé milosrdenství
– a za noci tvou věrnost.
Spravedlivý pokvete jako palma, – poroste jak
cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni v domě
Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho
Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou
šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spravedlivý je
Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti.

2. čtení 1 Kor 15,54-58
Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe
neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na
sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí
v Písmu: „Vítězně je smrt navždy zničena! Smrti,
kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj
bodec?“ Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase
čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On
nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše
Krista.
Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se
zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece,

že vaše námaha není marná, když ji konáte ve Texty k rozjímání
spojení s Pánem.
Dt 30,15-20
Lk 9,22-25
Zpěv před evangeliem
Tím, že nesu svá všední, kažAleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; dodenní „břevna“, jsem solidržte se pevně slova života. Aleluja.
dární s Ježíšem. Věřím, že
radost, kterou s ním zakusím,
Evangelium Lk 6,39-45
Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý se promění v radost nekonečvést slepého? Nespadnou oba do jámy? nou.
Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí,
bude jako jeho učitel.
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám
ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat
svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka
třísku’, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve
potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani
zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý
člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce
dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa
mluví to, čím přetéká srdce.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na Svatopetrský haléř se vybralo
17 340 Kč.
♣ Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou začínáme 40-denní přípravu na velikonoční
svátky. Zveme na liturgii s udělováním popelce
v 17 hodin do Děrného a v 18 hodin do Fulneku.
V Lukavci, Stachovicích a ve Vrchách bude udělován popelec v neděli 10. března při mši svaté.

PÁTEK 8.3.
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Pravý půst mě má vést
k radosti, že je Ježíš se mnou.
Rozhodně se nesmí půst stát
disciplínou, kdy sám sobě
dokazuji své odhodlání.
SOBOTA 9.3.
Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32
I dnes snáší kritiku v církvi ti,
kteří jsou blízko k hříšníkům,
případně se nebojí „umazat
se“. Jdou ve stopách Ježíšových.
NEDĚLE 10.3.
1. neděle postní
Dt 26,4-10
Řím 10,8-13
Lk 4,1-13

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

3.3. - 10.3.2019

Popeleční středa je dnem přísFulnek
ného půstu.
Ne 3.3. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
♣ Každý pátek ve Fulneku a
a za živou rodinu
5.3. _______________________
během týdne na vesnicích se Út
6.3. Za † Marii Bártkovou a manžela
půl hodiny před mší svatou St
Viléma
koná křížová cesta. Zveme
Čt
7.3. Za † Václava Svojanovského,
vás všechny na křížovou cesrodiče a prarodiče z obou stran
tu, zvláště děti a mládež.
s prosbou o požehnání v rodině
♣ V pátek v 18 hodin zveme Pá 8.3. Mše svatá za farnost
do kostela ve Fulneku na mši So 9.3. Poděkování za dar života s prosbou
o Boží požehnání pro rodinu
svatou s kázáním pro děti.
Děti se sejdou k nácviku písní Ne 10.3. Za † syna Martina, za živou rodinu,
s prosbou o Boží požehnání
v 17 hodin na faře. Po mši
svaté zveme mládež na spolStachovice
čo.
Ne 3.3. _______________________
♣ V sobotu bude v 16 hodin Út
5.3. Za členy živého růžence
mše svatá s nedělní platností Ne 10.3. Za † Marii Vaněčkovou, manžela,
v Jestřábí, při mši svaté budesyna, rodiče Vaněčkovy a Zemanovy
a za živou rodinu
me udělovat popelec.
♣ Také v letošním roce si
Děrné
můžete vzadu v kostele vzít Ne 3.3. Za † Marii Machalovou a za † a živou
papírové
krabičky
rodinu
6.3. Za členy živého růžence
„postničky“ a během postní St
doby si do ní odkládat finanč- Ne 10.3. Za † rodiče Slaninkovy
a duše v očistci
ní prostředky ušetřené v rámci
Lukavec
sebezapření. Úmysly postní
almužny budou uskutečněny Ne 3.3. Ohnheiser
Čt
7.3. Kříž
prostřednictvím Charity.
Ne
10.3.
Maleňáková
♣ Vzadu v kostele si můžete
za 10 Kč zakoupit Průvodce
Vrchy
postní dobou - postní myšlen- Ne 3.3. Za † Drahomíru Víchovou, manžela,
ku na každý den.
bratra a rodiče z obou stran
Ne 10.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
a za † rodinu Melarovu
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