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

D EN P ÁNĚ
2. neděle adventní

8. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Zástupy se vydaly za Janem Křtitelem,
který neochvějně zvěstoval: Bůh je věrný, a proto nám přichází vstříc. Je zde,
chce změnit náš život, chce nás
‚zachránit‘. Jako Bohem povolaný prorok volá Jan všechny lidi na poušť, na
místo zkoušek a setkání, nevěrnosti i
obnovené důvěry, aby i
dnešní
lidé
mohli prožít
zkušenost
s
Bohem,
jak
nám ji zvěstují
proroci: S Bohem je možné
se
setkat,
vždyť on nás k
sobě přitahuje
svým slovem,
vzbuzuje v nás
touhu po novém, lepším životě a umožňuje nám, abychom opravdu změnili své
jednání: “Zavedu ji na poušť a budu
mluvit k jejímu srdci”.
Na poušť nesměřují ti, kdo se považují
za spravedlivé. Jan Křtitel vyžaduje jediné: abychom si nezahrávali sami se se-

bou ani s Bohem, nenalhávali si, že v nás
není žádné zlo, ale abychom všechno, co
jsme, odevzdali Bohu, a tak mohli opravdu
změnit své smýšlení i život. Bůh začíná u
ratolesti, u toho, kdo je ochoten znovu začít, i kdyby patřil k nejváženějším členům
Božího lidu. Bůh začíná u těch, kdo ze své
příslušnosti
k
církvi neudělali
zbraň proti někomu jinému, ale
chápou ji jako
Boží dar, jehož
hlubiny
mají
teprve objevit,
aby si zároveň
mohli uvědomit,
jak často jej nezodpovědně zradili.
Proto je druhým
důležitým prvkem poselství této neděle
Duch svatý. Nejprve kontemplujeme, jak
Duch naplňuje Mesiáše, Ježíše Nazaretského, abychom jím vzápětí byli sami obdarováni, když nás navštíví, pronikne a pokřtí.
Tak se naše křivé cesty budou moci opravdu napřímit.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 9. 12. Slavnost
Panny Marie počaté bez
poskvrny prvotního hříchu
Gn 3,9-15.20
Lk 1,26-38
Radost z adventních červánků
a naději mohu prožívat díky
té, která poslovi řekla své
Ano. Dokážu ji následovat v
přijetí (mnohem skromnějších) Božích záměrů se
mnou?
ÚTERÝ 10. 12.
Iz 40,1-11
Mt 18,12-14
Těšte, těšte můj národ – tak
začíná i velkolepé Händelovo
oratorium „Mesiáš“. Tak se
stávají i přísná slova Radostnou zvěstí! Toužíme po tom ji
přinášet?
STŘEDA 11. 12.
Iz 40,25-31
Mt 11,28-30
Věčný, „nepřístupný“ Bůh
zde dostává osobní rysy. Kéž
se nezdráhám přijmout jeho
přátelství; i já „dostanu křídla“ ve své všednodennosti.

1. čtení Iz 11,1-10
Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z
jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův:
duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch
poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v
bázni před Hospodinem. Nebude soudit podle
zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale
podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle
práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi.
Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného
dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem
jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk
bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle
kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý
chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s medvědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude
žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad
dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše
jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet
na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodina naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře.
Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení národům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude
slavné.

Žalm 71
V jeho dnech rozkvete spravedlnost
a hojnost pokoje navěky.

Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedlnost královskému synu. – Ať vládne tvému lidu
spravedlivě, – nestranně tvým ubohým.
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost
pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude vládnout
od moře k moři, – od Řeky až do končin země.
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoČTVRTEK 12. 12.
ci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. – Smiluje
se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům
Iz 41,13-20
život.
Mt 11,11-15
Slůvko „neboj se“ je i jedním Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude
z nejčastějších slov v evange- slunce svítit, potrvá jeho jméno. – A v něm buliu. Boží protivník naproti dou požehnána všechna plemena země, – blahoslavit ho budou všechny národy.
2 Den Páně

2. čtení Řím 15,4-9
Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo
napsáno k našemu poučení, abychom z Písma
čerpali vytrvalost a povzbuzení, a tak měli naději.
Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá,
abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy
oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.
Přijímejte proto jeden druhého do svého společenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží.
Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem
židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím
byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také
proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim prokázal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu
velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat
chválu.“

Evangelium Mt 3,1-12
V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské
poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské
království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok
Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu
Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě
oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás,
živil se kobylkami a medem divokých včel. Tehdy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a
celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v
řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když
však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů
a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám
ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přinášejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že
můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť
vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a
Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už přiložena ke kořenu stromů; každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.
Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale
ten, který má přijít po mně, je mocnější než já;
jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás
bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má
lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici uloží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“

Texty k rozjímání
tomu straší, aby bojácní vyžadovali „ochranu“. Chudáci
pak „marně hledají vodu“ a
společnost vysychá žízní…
PÁTEK 13. 12.
Iz 48,17-19
Mt 11,16-19
Kéž se i my poučíme ze zkušenosti minulých generací!
Hospodinovo slovo je totiž
příslibem jak pro jednotlivce,
tak pro společnost.
SOBOTA 14. 12.
Sir 48,1-4.9-11
Mt 17,10-13
Eliáš je předobrazem našeho
Pána. Slovo jako pochodeň!
Mnozí prostě jeho zář nesnesou. Proměnění na hoře není
„masovou“ záležitostí… Ale
v mé tiché chvilce jej mohu
znovu prožít.
NEDĚLE 15. 12.
3. neděle adventní
Iz 35, 1-6a. 10
Jak 5, 7-10
Mt 11, 2-11

Příležitost ke svátosti smíření
Vrchy
16. 12. 17:00 – 18:00
Stachovice
17. 12. 16:00 – 17:00
Děrné
18. 12. 16:00 – 18:00
Lukavec
19. 12. 16:00 – 18:00
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 22 084 Kč.
♣ V pondělí 9. prosince je
slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu. Zveme na mši svatou
v 17:30 do kostela v Lukavci
a také v 17:30 do kostela
v Jerlochovicích.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním
roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45
v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném, ve čtvrtek v 6:45
v kostele svatého Jana Křtitele v Lukavci a v sobotu v 8
hodin v kostele Nanebevzetí
Panny
Marie
v Jerlochovicích.
♣ V sobotu 14. prosince v 16
hodin jste zváni na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
♣ V kostele svatého Josefa je
každou neděli adventní od
8:30 příležitost ke svátosti
smíření.
♣ Zveme k osobní adoraci
Nejsvětější svátosti do kostela
v Děrném vždy ve středu od
14 do 17 hodin a do kaple na
faře ve čtvrtek od 15 do 18
hodin a v pátek od 14:30 do
17:15.
♣ Animátoři našeho děkanátu
zvou v sobotu 14. prosince ve
20 hodin do kostela sv. Bartoloměje v Odrách na Večer
chval. Součástí večera bude
přímluvná modlitba, svátost
smíření, modlitba s kapelou a
závěrečné agape.
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Úmysly mší svatých

8.12. - 15.12.2019
Fulnek

Ne 8.12.
Po 9.12.
Út 10.12.
St 11.12.
Čt 12.12.
Pá 13.12.

Prosba za požehnaný průběh oprav
Mše svatá za farnost
_______________________
_______________________
_______________________
Za † Zdeňku Marhefkovou a duše
v očistci
So 14.12. Za † rodiče a prarodiče z obou stran
a za živou rodinu
Ne 15.12. Za † rodiče, bratry a živou rodinu
Stachovice
Ne 8.12. Za † Ludmilu Divínovou, rodiče
a živou rodinu
Út 10.12. ________________________
Ne 15.12. Za † Janu Skotnicovou, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Děrné
Ne 8.12. Za † rodinu Pavinskou, Váchovu,
Vlčkovu a Sokolovu
St 11.12. Za ještě nenarozené děti a jejich rodiče
Ne 15.12. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
Lukavec
Ne 8.12.
Po 9.12.
Čt 12.12.
Ne 15.12.

Gebauerová
__________________
Šindler Rostislav
Kudělová
Vrchy

Ne 8.12. Za † Karla Beinhauera, manželku,
syna, snachu a rodiče z obou stran
Ne 15.12. Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence

