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D EN P ÁNĚ
1. neděle postní

10 . března

neprodejné

K zamyšlení
Papež František před časem řekl, že
překlad části modlitby Otče náš:
„neuveď nás v pokušení“ není správný, protože do pokušení nás neuvádí
Bůh, ale Satan. Text dnešního evangelia nám však ukazuje něco jiného. Ke
hříchu nás svádí samozřejmě Satan,
ale Bůh mu to někdy dovoluje. Bůh
není ten, kdo nás svádí na cestu proti
sobě proto, abychom
od něho odešli. On
nás chce od těchto cest
přece vysvobodit, chce,
abychom zvítězili nad
mocí Satana a jeho intrik. K tomu nás v míře
úměrné naší zralosti
dovoluje vystavit vlivu
Satana. V takové chvíli
je totiž naší jedinou
záchranou a silou Kristus, který zvítězil ve
všech
pokušeních
a nikdy jim nepodlehl.
Má
dostatek
síly
k našemu posílení –
abychom mohli obstát
a poznat Boží moc. Výsledkem je proměnění našeho srdce k Božímu obrazu. Pokušení, která jsou zběsilou snahou Satana oddělit nás od Boha, jsou
tak nakonec z Boží milosti cestou
k našemu sblížení s Ním. Čím více se
Satan snaží nás od Boha odtrhnout,
tím více můžeme být s Bohem spojeni.
Záleží pouze na nás, jestli tyto okamžiky budeme brát jako příležitost
k rozhodnutí zůstat Bohu věrní a prosit

ho o sílu, abychom vytrvali. Kristus zvítězil
i díky slovům Písma, která velmi dobře znal
už od svého dětství. Písmo je vdechnuté
z Božího Ducha a rozjímání a studium Božího slova nás vnitřně nesmírně posiluje. Ve
chvílích, kdy hrozí, že nás Satan přemůže,
připomíná nám Bůh právě slovy Písma, která
cesta je správná a kam se uchýlit pro ochranu. Písmo odhaluje Satana jako lháře, který
Písmo překrucuje, stejně jako
Evě překroutil slova Hospodinova, jimiž jim zapověděl
jíst ze stromu poznání. Satan
je bytost, která se nás snaží
oddělit od průzračných slov
Božích, protože ví, jakou
moc mohou v našem životě
mít. Nenechme si vzít pravidelné studium Písma, protože
ve chvíli zkoušky budeme
mnohem lépe vybaveni odhodláním a touhou setrvat po
boku Hospodina.
A ještě malá provokativní
otázka na závěr:
Pokud pro nás zkoušky
a pokušení mohou být takovým požehnáním, proč nás Kristus
v modlitbě Otčenáš vybízí k prosbě, abychom
do nich nebyli uvedeni? Je to podobné, jako
bychom se ptali, proč se Kristus
v Getsemanské zahradě modlil: Otče, chcešli, odejmi ode mě tento kalich, pokud věděl,
že k záchraně člověka není jiné cesty. Prosil,
protože kalich byl nesmírně hořký, a naděje,
že Hospodin může nalézt jinou cestu, je tu
vždy. Svou modlitbu však zakončil slovy: ne
má vůle ať se stane, ale tvá.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 11.3.
Lv 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46
Toto jsou otázky, které dostaneme. Nebudeme tázáni na
postoje a změny, ke kterým
jsme se hlásili (a tak možná
přispívali k rozdělení církve).
Péče o potřebné je vakcínou
proti zlu štěpení.

1. čtení Dt 26,4-10
Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš
a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha.
Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým
Bohem:
‘Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil
do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob
jako přistěhovalec. Ale stal se tam národem velkým, mocným a početným.
Egypťané však nás týrali, sužovali a podrobili
tvrdému
otroctví.
Tehdy
jsme
křičeli
k Hospodinu, Bohu našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, šířil velký strach a působil znamení a divy. Přivedl nás na toto místo a dal nám
tuto zem, zem oplývající mlékem a medem.

ÚTERÝ 12.3.
Iz 55,10-11
Mt 6,7-15
Upovídanost při modlitbě vyžadujeme my lidé. Snad pro- Žalm 90
to, že sami sobě chceme mnoBuď se mnou, Pane, v mé tísni
ho říci. Ale pravá modlitba
směřuje k Otci a k druhým!
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, – kdo dlíš
ve stínu Všemocného, – řekni Hospodinu: „Mé
útočiště jsi a má tvrz, – můj Bůh, v něhož douSTŘEDA 13.3.
fám!“
Jon 3,1-10
Nepřihodí se ti nic zlého – a útrapa se k tvému
Lk 11,29-32
stanu nepřiblíží. – Vždyť svým andělům vydal
Nehledám i já někdy zname- o tobě příkaz, – aby tě střežili na všech tvých
ní, zajímavá zjevení, abych se cestách.
utvrdil ve své víře – nebo spíš Na svých rukou tě ponesou, – abys nenarazil
o kámen svou nohou. – Po zmiji a hadu budeš
ve své ideologii? Nové pokráčet, – šlapat budeš po lvu i draku.
chopení Krista může být obrá- Vysvobodím ho, protože lne ke mně, – ochráním
cení proti mému pohodlí, pro- ho, protože zná mé jméno. – Vyslyším ho, až mě
bude vzývat, – budu při něm v tísni, – zachráním
ti zvykovosti.
ho a oslavím.
ČTVRTEK 14.3.
Est 4,17k-m.r-t (ekum. př.)
Mt 7,7-12
2 Den Páně

2. čtení Řím 10,8-13
Bratři! Co říká Písmo? „Blízko tebe je to slovo,

máš ho v ústech i ve svém srdci“; to je slovo víry, kterou hlásáme.
Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán,
a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti,
vyznání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká:
„Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.“ Není
totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni
přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě
štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť „každý,
kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen“.

Evangelium Lk 4,1-13
Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého.
Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho pokoušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vyhladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni
tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba
žije člověk.’“
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa a řekl mu:
„Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, protože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci.
Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude
tvoje.“
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!’“
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil
ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží,
vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andělům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili,
a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou
o kámen.’“
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš pokoušet Pána, svého Boha!’“ Když ďábel dokončil
všechna pokušení, opustil ho až do určeného času.

Texty k rozjímání
Mé prosebné modlitby chci
vždy podřídit vědomí, že Bůh
se o mě stará nejlépe. Jen
abych se i já choval podobně
k druhým…
PÁTEK 15.3.
Ez 18,21-28
Mt 5,20-26
Ochota ke smíření i k omluvě
(i pokud na mě ten druhý něco má!) předchází účasti na
oběti – tedy i na naší liturgii.
Snad také proto nejsou naše
kostely zrovna přeplněné…
SOBOTA 16.3.
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48
I já mám být obrazem Boží
lásky ke každému člověku. Je
to těžké, ale právě skrze toto
mohu vítězit: ostatně církev
přežívá své nepřátele tím, že
se za ně modlí.
NEDĚLE 17.3.
2. neděle postní
Gn 15,5-12.17-18
Flp 3,17-4,1
Lk 9,28b-36

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 23 900 Kč.
♣ Ve středu se uskuteční
v 8:30 na faře setkání seniorů.
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Zveme
vás všechny na křížovou cestu, zvláště děti a mládež.

Úmysly mší svatých

10.3. - 17.3.2019
Fulnek

Ne 10.3. Za † syna Martina, za živou rodinu,
s prosbou o Boží požehnání
Út 12.3. Za † Jindřicha Hývhara a manželku
St 13.3. Mešní fundace
Čt 14.3. Za † Petra Augustýna, sourozence
a rodiče
Pá 15.3. Za členy živého růžence
So 16.3. Za † z rodiny Cihlářové
Ne 17.3. Za † syna a manžela Petra Besedu
a živou rodinu
Stachovice

♣ V pátek po mši svaté zveme
Ne 10.3. Za † Marii Vaněčkovou, manžela,
na setkání ministranty.
syna, rodiče Vaněčkovy a Zemanovy
a za živou rodinu
♣ Na mši svatou s nedělní
Út 12.3. Za † lékaře Janovského a Zdeňku
platností zveme v sobotu v 16
Jakerlovou
hodin do Jílovce.
Ne 17.3. Za † Ladislava Vlka a živou rodinu
♣ V neděli 17. března v 17
hodin zveme na faru na setkání rodiče a děti, které se připravují k 1. svatému přijímání.
♣ Letošní postní dobu budeme prožívat s bližními Pána
Ježíše. Součásti Dne Páně
jsou kartičky s postním předsevzetím pro dospělé, děti i
mládež. Děti dostanou velký
pracovní list, na ten si mohou
kartičky lepit a postupně za
splněný úkol vybarvit květinku. Pracovní list je shodný
s nástěnkou,
která
je
v kostele.
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Děrné
Ne 10.3. Za † rodiče Slaninkovy
a duše v očistci
St 13.3. Za rodinu Šmeidlerovu, Lukášovu,
Adlerovu a Bovierovu
Ne 17.3. Za † a živou rodinu Skočkovu
Lukavec
Ne 10.3. Maleňáková
Čt 14.3. Mše svatá za farnost
Ne 17.3. Sokol
Vrchy
Ne 10.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
a za † rodinu Melarovu
Ne 17.3. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence

