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

D EN P ÁNĚ
1. neděle adventní

1. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Máme-li pochopit, jak bude vypadat doba, která zažije osobní a viditelný příchod oslaveného Krista, je třeba věnovat
pozornost době Noemově. Sám Mistr
nás k tomu zve. Co na ní bylo tak zvláštního? Že jedli, pili a ženili se? V žádném
případě. To jsou přece Boží dary. Kniha
Genesis v 6. kapitole říká, že zlo se na
zemi tak rozmohlo, že jejich myšlení
bylo v každé chvíli jen zlé. Bůh litoval,
že učinil člověka,
a potopou se rozhodl zamezit pouze
tomu, aby zlo pohltilo i zbytek lidské
rodiny. Lidé tehdy
nepřestali vykonávat běžné lidské
činnosti. Snad bychom mohli říci, že
ani nepřestali být
zbožní. Pouze žili
zcela v rozporu s Bohem a jejich srdce
bylo naplněno opakem toho, co je
v srdci Božím. A nebylo možné s nimi
hnout. Byli přesvědčeni, že žijí správně
a že mají právo žít si po svém, a řítili se
do
zkázy.
Noe na Boží příkaz stavěl archu, která
měla poskytnout záchranu před smrtící
záplavou. Každý, kdo uvěřil Noemovu
poselství o zvrácenosti jejich životů
a blížícím se Božím soudu, měl šanci
ujít neodvratné zkáze. Podle prvního
listu sv. apoštola Petra víme, že Bůh po
dobu stavby trpělivě snášel rozmáhající
se zlo s nadějí, že se lidé obrátí. Písmo
svaté nás však neomylně informuje, že
se tak nestalo. Lidé dál pokračovali ve
svých životech a zájmech, aniž Noema

vzali vůbec na vědomí. Noe byl možná vnímán jako fundamentalisticky upjatý škarohlíd, který nebere v úvahu, že společnost se
prostě vyvíjí a s ní se mění i hodnoty, jež
ona i její jednotliví členové uznávají a ctí.
Boha a jeho slovo je třeba neustále přizpůsobovat měnícímu se světu, ne naopak – to
byla jejich teologie.
Existuje nějaká spojitost mezi dobou Noema a mým životem dnes? Životem naší
společnosti?
Zcela
jistě a existuje již od
doby Krista. V církvi
skrze svátosti můžeme
prožívat
smíření
s Bohem a růst k jeho
podobě: pokud jsme si
vědomi, že svět je pod
mocí zlého, a ze všech
sil se chceme zachránit před jeho poskvrnou; pokud uznáme,
že nikoli především svět, nýbrž Bůh má co
říci k mému životu. Nestačí však pouze být
v církvi. Vždyť podle Krista dva budou na
poli: jeden bude vzat a druhý zanechán.
K záchraně nevede přítomnost v církvi, ale
vědomí o tom, že skrze ni můžeme obdržet
víru, která jediná je pravdivým pohledem
na stav dnešního světa a nakonec i mého
vlastního života.
Noe musel snést různé posměšky a urážky.
Není snadné držet se Božích slov ve společnosti, a to v době, která relativizuje naprosto vše. Nicméně je strašné být zadobře
se všemi ve světě (a někdy i v církvi), ale
propadnout Božímu soudu. Získat pokoj,
který svět nemůže dát, i když jsme mnohdy
zahrnuti jeho opovržením, je ta pravá výhra!

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 2. 12.
Iz 2,1-5
Mt 8,5-11
I my jsme ti mnozí, kteří budou u jednoho stolu se starozákonními proroky. Církev je
otevřená všem, bez ohledu na
původ. To mě má naplnit radostí.

1. čtení Iz 2,1-5

Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a
Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně
bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní
proudit všechny národy, budou k ní putovat četné
kmeny a řeknou:
„Vzhůru, vystupme na Hospodinovu horu, do
domu Jakubova Boha!
Ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodinovo slovo.
ÚTERÝ 3. 12.
Soudit bude národy, rozsuzovat četné kmeny, že
Iz 11,1-10
zkují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské
nože. Nezdvihne již meč národ proti národu, válLk 10,21-24
Toužíme vidět mocné činy, ce se již nebudou učit. Jakubův dome, vzhůru,
které i dnes Bůh působí? Ad- choďme v Hospodinově světle!
ventní doba mě musí vyburŽalm 121
covat z otupělosti!
Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.
STŘEDA 4. 12.
Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu
Iz 25,6-10a
Hospodinova půjdeme!“ – Už stojí naše nohy – v
Mt 15,29-37
tvých branách, Jeruzaléme!
Často si stěžujeme na vnější Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, –
omezení: nedostatek povolá- jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby chválil Hosní, málo času… Ale zkusme podinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, –
Pánu dát to málo, co máme. stolce Davidova domu.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpeMožná se pak budeme divit.
čí, kdo tě milují, – ať vládne mír v tvých
hradbách, – bezpečnost v tvých palácích!
ČTVRTEK 5. 12.
Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: PoIz 26,1-6
koj v tobě! – Kvůli domu Hospodina, našeho BoMt 7,21.24-27
Ježíšova varování mě musí ha, – budu ti přát štěstí.
vyburcovat. Jednou se nebude 2. čtení Řím 13,11-14
ptát na mé projevy zbožnosti,
Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala
ale na to, jak jsem se svým
hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť
životem naložil. Ještě mám nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme
čas „zlepšit a zpevnit zákla- uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme
dy“.
2 Den Páně

tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje
světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v
hodováních a pitkách, ne v necudnostech a prostopášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte
se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že
by to vyvolávalo žádosti.

Texty k rozjímání

PÁTEK 6. 12.
Iz 29,17-24
Mt 9,27-31
Ježíš se zde brání popularitě.
Lidé mají pochopit, že právě
Evangelium Mt 24,37-44
skrze jeho kříž jednou přijde
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člo- uzdravení, prozření. A právě
věka, bude to právě tak jako v době Noemově: to máme hlásat my, pokřtění,
Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, poslaní!
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil
do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všech- SOBOTA 7. 12.
ny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn Iz 30,19-21.23-26
člověka.
Mt 9,35 – 10,1.5-8
Tehdy budou dva na poli: jeden z nich bude vzat,
druhý ponechán; dvě budou mlít na obilném Pánova lítost je vyjádřením
jeho lidského citu. Kéž se za
mlýnku: jedna bude vzata, druhá ponechána.
Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán svá citová hnutí nestydíme,
přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kéž nás pohnou – dle Ježíšova
kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzoru – k aktivitě.
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu.
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka NEDĚLE 8. 12.
přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
2. neděle adventní
Iz 11, 1-10
Ohlášky
Řím 15, 4-9
♣ Dnes odpoledne v 16 hodin jste srdečně zváni Mt 3, 1-12
na adventní koncert do kaple v Jílovci. Poprvé
zde můžete vidět nově zrestaurovaný vzácný dřeBohoslužby na Štědrý den
věný betlémek.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se 16:00
před vánocemi prožijeme v letošním roce při ro- kostel svatého Josefa Fulnek
rátních mších svatých vždy ve středu v 6:45 – mše z vigilie Narození Páně
v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném, ve
čtvrtek v 6:45 v kostele svatého Jana Křtitele 22:00
v Lukavci a v sobotu v 8 hodin v kostele Nanebe- kostel svatého Petra a Pavla
vzetí Panny Marie v Jerlochovicích.
Děrné – „půlnoční“
♣ Při mši svaté na vesnicích a v pátek ve Fulneku
se budeme společně modlit k Nejsvětějšímu Srd- 24:00
ci Ježíšovu.
kostel svatého Jana Křtitele
♣ V tomto týdnu budeme navštěvovat naše ne- Lukavec - „půlnoční“
mocné.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve čtvrtek 5. prosince v 17
hodin zveme na mši svatou do
Děrného. Po mši svaté přijde
Mikuláš. Své děti můžete přihlásit do úterý 3. prosince u p.
Chrástkové Marie a p. Erteltové Ludmily. Cena balíčku je
50 Kč.
♣ V sobotu 7. prosince od
8:30 bude na faře brigáda.
♣ Animátoři Bíloveckého děkanátu srdečně zvou všechny
od 3. do 9. třídy na Zimní děkanátní setkání, které se bude
konat v Městském kulturním
centru ve Fulneku 7. a 8. prosince. Přihlášky a bližší informace
na
https://
animabilovec.webnode.cz/
zimni-dekanatko/.
♣ Do kostela svatého Josefa
zveme každou adventní neděli
v 8:30 ke svátosti smíření.
♣ Na příští neděli byla vyhlášená sbírka na TV NOE.
♣ Na Večer chval jste zváni
v sobotu 14. prosince ve 20
hodin do kostela sv. Bartoloměje v Odrách. Součástí večera bude přímluvná modlitba,
svátost smíření, modlitba
s kapelou a závěrečné agapé.
♣ V neděli 15. prosince
v 17:30 na faře budou mít
organizační schůzku rodiče,
jejichž
děti
přistoupí
v letošním katechetickém roce
k 1. svatému přijímáni.
♣ Vzadu v kostele je za dobrovolný příspěvek k odběru
Průvodce adventem.
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Úmysly mší svatých

1.12. - 8.12.2019
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So

1.12.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.

Za † rodiče a živou rodinu
________________________
________________________
Za † rodinu Hájkovu
Za členy živého růžence
Za † Marii a Karla Brože a živou
rodinu Chocholouškovu
Ne 8.12. Prosba za požehnaný průběh oprav
Stachovice
Ne 1.12. Za † rodiče Duškovy, syny s manželkami, vnuka Václava a živou rodinu
Út 3.12. Za členy živého růžence
Ne 8.12. Za † Ludmilu Divínovou, rodiče
a živou rodinu
Děrné
Ne
St
Čt
Ne

1.12.
4.12.
5.12.
8.12.

Za † Františka Trávníka a živou rodinu
Za členy živého růžence
Na poděkování za dar manželství
Za † rodinu Pavinskou, Váchovu,
Vlčkovu a Sokolovu
Lukavec

Ne 1.12. Sokolová Božena
Čt 5.12. Za členy živého růžence
Ne 8.12. Gebauerová
Vrchy

Ne 1.12. Za † Vojtěcha Jančíka, manželku a
matku a za † a živou rodinu Krátkých
Ne 8.12. Za † Karla Beinhauera, manželku,
syna, snachu a rodiče z obou stran

