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D EN P ÁNĚ
2. neděle postní

17 . března

neprodejné

K zamyšlení
Putování na horu
Petr Šabaka
Přemýšlel jsem o Ježíšově putování
Izraelskou zemí. Jednou svým apoštolům promlouvá o utrpení, které ho čeká, po několika dnech vystupuje na
vrcholek hory, kde zakusí
blízkost
svého nebeského Otce.
Sestupuje
však
opět
dolů, svádí
boj
proti
ďáblu, uzdravuje, učí.
I náš život se
podobá cestě.
„Jednou jsi
dole, jednou
nahoře…“
zpívá jedna
píseň. Zakoušíme okamžiky slávy a
vzápětí procházíme zkouškami a trpkostí ať už svým přičiněním nebo cizím. Procházíme rozmanitou krajinou,
vrcholky kopců, strmá údolí, rozlehlé
pláně, hluboké husté lesy. Také střídáme různé denní doby, aprílově proměnlivé počasí, takže je nám zima,
nebo zase horko, unavení jindy odpočatí (omlouvám se těm, kteří na dlouhé
túry nechodí, že hlouběji neproniknout

do metafory, kterou nabízím).
Na cestě našeho života se dá bloudit nebo
putovat. Žalmy k tomu nabízí svůj komentář:
„Bloudili pouští, cestou pustin, město sídla
Božího však nenalezli“ (Žl 107,4). Nebo:
„Blaze člověku, jenž sílu hledá v tobě, těm,
kteří se vydávají na pouť“ (Žl 84,6). Nikdo z
nás nemusí, ale každý
může zvolit svůj cíl,
průvodce, způsob či
formu cestování. Kéž
by pro nás byl cíl,
průvodce i způsob
jediný, Pán Ježíš
Kristus.
Jak přemýšlím o tajemství Proměnění na
hoře, chtěl bych nás
všechny povzbudit,
abychom neodmítali
Ježíšovo pozvání k
výstupu na vrcholek,
k důvěrnému společenství modlitby. Dopřeje nám pohled na širší horizonty, zjeví
nám budoucí slávu, rozdmýchá náš vnitřní
oheň. Modlit se a modlit se s Písmem svatým
v rukou znamená objevit, že Bůh má jinou
rétoriku, mnohdy jiné úmysly, než jaké máme my. Kéž se k těmto momentům rádi vracíme, kéž se stanou posilou, až budeme ne na
vrcholku, ale v hlubině, po krk v bahně, ve
tmě a v psotě. Nezůstaneme však sami, neboť
„i když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát
ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty“ (Žl 23,4).

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 18.3.
Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
Pokud mám z Jeho soudu
strach, je na čase zamyslet se,
jak sám posuzuji druhé.
ÚTERÝ 19.3.
slavnost sv. Josefa
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16
Řím 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a
Spravedlivý muž, který se
postavil za svou snoubenku,
když byla její pověst ohrožená. I já chci odložit strach a
prožívat s církví nejistoty v
naději, že má „pod srdcem“
Ježíše…
STŘEDA 20.3.
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Žel, protekční snahy a tlaky
mají i dnes v církvi místo.
Svědčí to, podobně jako tenkrát, o nepochopení Ježíšovy
zvěsti.

1. čtení Gn 15,5-12.17-18
Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: "Pohlédni na
nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!" - a
dodal: "Tak četné bude tvé potomstvo!" Abrám
Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spravedlivého. Znovu mu pravil: "Já jsem Hospodin,
já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal
tuto zemi do vlastnictví." Abrám řekl: "Pane,
Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do
vlastnictví?" Bůh mu řekl: "Vezmi pro mě jalovici, kozu, berana, všechny tříroční, pak ještě hrdličku a holoubě." Abrám mu přinesl všechna
tato zvířata, rozpůlil je a položil jednu polovici
proti druhé, ale ptáky nerozpůlil. Dravci se slétali
na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl. Slunce se
sklánělo k západu, když Abrám upadl do hlubokého spánku; pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím
slunce zapadlo, nastala tma, a hle - dýmající pec
a ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlenými částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrámem smlouvu a řekl: “Tvému potomstvu dávám
tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké řece,
řece Eufratu!"

Žalm 26
Hospodin je mé světlo a má spása.

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se
bál? Hospodin je záštita mého života, před kým
bych se třásl?
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, smiluj se
nade mnou, vyslyš mě! Mé srdce k tobě mluví,
má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou, v hněvu neodČTVRTEK 21.3.
mítej svého služebníka! Tys má pomoc, nezavrJer 17,5-10
huj mě!
Lk 16,19-31
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi
Lhostejnost boháče k žebrá- živých! Důvěřuj v Hospodina, bud' silný, ať se
kovi je i dnes přítomná v naší vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina!
2 Den Páně

2. čtení Flp 3,17-4,1
Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se
slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba,
jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by
se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské.
My však máme svou vlast v nebi, odkud také s
touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista.
On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné
podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho
moc, kterou si může podřídit všecko.
A tak, moji bratři milovaní a vytoužení, moje
radosti a koruno, stůjte v Pánu pevně, milovaní!

Evangelium Lk 9,28b-36
Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil,
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži - byli to
Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o
jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě.
Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se
probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u
něho.
Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr Ježíšovi: "Mistře, je dobře, že jsme tady! Postavíme
tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi." Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v oblaku,
padla na ně bázeň.
Z oblaku se ozval hlas: "To je můj vyvolený Syn,
toho poslouchejte!" Když se ten hlas ozval, byl
už Ježíš sám. Zachovali o tom mlčení a nikomu v
oněch dnech nepověděli nic o tom, co viděli.

Texty k rozjímání
relativně bohaté společnosti.
Kéž žiji prostě, ve službě druhým. S vědomím toho, že
existuje „strukturální hřích“ a
že jsem zodpovědný za své
okolí…
PÁTEK 22.3.
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Mt 21,33-43.45-46
Skutečně, tak naložili se Synem Božím. Ostatně dodnes
jsou jeho služebníci likvidováni… A tak se království
Boží šíří tam, kde bychom to
nejméně čekali.
SOBOTA 23.3.
Mich 7,14-15.18-20
Lk 15,1-3.11-32
Žárlivost na toho, kdo je Pánu
blíž, může ohrožovat i mě.
Není toto podobenství o synovi, který byl stále se svým
otcem, tak trochu o mně?
NEDĚLE 24.3.
3. neděle postní
Ex 3,1-8a.13-15
1 Kor 10,1-6.10-12
Lk 13,1-9

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne v 17 hodin
budou mít na faře setkání rodiče a děti, které se připravují k 1. svatému přijímání.
♣ Na úterý připadá slavnost
sv. Josefa, snoubence Panny
Marie. Zveme na mši svatou
v 17 hodin do Stachovic a v
18 hodin do kostela ve Fulneku.

Úmysly mší svatých

Fulnek
Ne 17.3. Za † syna a manžela Petra Besedu
a živou rodinu
Út 19.3. Mše svatá za farnost
St 20.3. Za † Josefa Augustýna, manželku
a duše v očistci
Čt 21.3. Za † Jiřinu Bártkovou, za † rodinu
Durychovu a Boží požehnání
pro rodinu Bártkovu
Pá 22.3. Za † Ivana Vernera
So 23.3. ______________________
Ne 24.3. Za † Josefa Ertelta a živou rodinu

♣ V pátek zveme na mši
svatou s katechezí pro děti.
Nácvik písní začíná v 17 hodin. Po mši svaté bude mít Ne 17.3.
mladší mládež setkání.
Út 19.3.
Ne 24.3.
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Zveme
vás všechny na křížovou ces- Ne 17.3.
St 20.3.
tu, zvláště děti a mládež.
Ne 24.3.
♣
Děkanát Bílovec zve
v pátek 29. března od 15 hodin do soboty 30. března do
kostela svatého Bartoloměje
v Odrách k prožití 24 Hodin
pro Pána. Naše farnost pove- Ne 17.3.
de v sobotu od 15 hodin ko- Čt 21.3.
runku k Božímu milosrden- Ne 24.3.
ství. Po celou tuto dobu bude
otevřen kostel k modlitbě,
vystavena Nejsvětější svátost
k adoraci společné i soukro- Ne 17.3.
mé, přítomen kněz nabízející
Ne 24.3.
svátost smíření či rozhovor.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

17.3. - 24.3.2019

Stachovice
Za † Ladislava Vlka a živou rodinu
_______________________
Za † rodinu Bačíkovu, Zdeňka
Vojkůvku a syna
Děrné
Za † a živou rodinu Skočkovu
Za † a živou rodinu Geisslerovu
Na poděkování za prožitá léta
s prosbou o Boží požehnání
do dalších let
Lukavec
Sokol
Pavlíková
Pavera
Vrchy
Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence
Za † Milana Bőhma a rodiče

