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

D EN P ÁNĚ
3. neděle adventní

15. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium by v nás mohlo vyvolat dojem, že měl Jan Křtitel příliš
krátkou paměť. Cožpak si nepamatoval,
jak se otevřelo nebe a na Krista, který
právě vystoupil po křtu z vody, sestoupil
Duch Svatý v podobě holubice? Nebo
jak se ozval hlas, který oznamoval:
„Toto je můj Syn,
toho poslouchejte“
(srov.
Lk
9,35)? Jak mohl
pochybovat, zda je
Kristus tím, za
koho ho pokládal?
To, co Janovi způsobilo takové potíže, ovšem nebyla
paměť. Možná se
domníval, že teď, když Mesiáš přišel,
bude už navždy všechno jiné. Věci se
pohnou kupředu a on, jeho předchůdce,
mu půjde v jeho díle po boku.
Jenomže skončil ve vězení, a jak se Janovi zdálo, Kristus o něho nadále nejevil
žádný zájem. Ani si na Jana nevzpomněl. Nechal ho v chladné kobce, jako

by pro Krista nic nevykonal. Pokud člověk do svého vztahu s Bohem nezapočítá
kříž, dopadne to vždycky podobně. Jakékoli úžasné prožitky a období jistoty Boží
blízkosti nám nepomohou, dokud nepřijmeme fakt, že mohou nastat i temné chvíle. Ty
tu nejsou proto, aby nás zdeptaly, ale abychom se v nich naučili Bohu věřit,
i když to nevidíme
a necítíme.
Víra totiž není prožívání pocitu, který
se podobá působení
drogy, ale upnutí se
k tomu, co se v tu
chvíli zdá být nemožné a nepravděpodobné. I když nám tyto
okamžiky našich životů připadají nepříjemné, jsou naopak těmi nejdůležitějšími.
Měli bychom být vděční, že přicházejí, protože neexistuje jiný trenažér, ve kterém by
naše víra rostla spolehlivěji a pevněji než
tento. A proto nepromarněme ani jeden
z těchto okamžiků!

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 35,1-6a.10

PONDĚLÍ 16. 12.
Nm 24,2-7.15-17a
Mt 21,23-27
K Ježíšovi a k jeho církvi je
možné přistupovat velmi různě. I otázky mohou být kladené s různými úmysly. Možná i
On na některé naše výzvy
neodpovídá…

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu
Hospodina, vznešenost našeho Boha.
Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte!
Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se!
Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou!
On sám přijde a spasí vás!“
Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši
hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá
ÚTERÝ 17. 12.
jazyk němého.
Gn 49,1a.2.8-10
Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem
Mt 1,1-17
přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit
V rodokmenu našeho Pána hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a
jsou i ty ženy, o kterých by- vzdychání.
chom možná pomlčeli. Je to
jasná teologická výpověď: nic Žalm 145
není vyňato z jeho spásy, ze
Pane, přijď a zachraň nás!
záchrany.
STŘEDA 18. 12.
Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
Josefe, neboj se… Možná je
dnešní nerozhodnost k zakládání rodin i k zasvěcenému
životu způsobena strachem a
obavami. Jsou prostě chvíle,
kdy se oslovený musí probrat
ze spánku!

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává
právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, –
Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate
cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na
věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

ČTVRTEK 19. 12.
Sd 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25
Kněz Zachariáš ztrácí řeč,
protože se zdráhal uvěřit. Na
rozdíl od dívky Marie, pokorné služebnice Pána. Na Boží
poselství často i dnes reagují
prostí lidé citlivěji.

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby,
kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká
na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až
přijde podzimní a jarní déšť.
Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť
příchod Páně je blízko.
Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste
nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.

2 Den Páně

2. čtení Jak 5,7-10

Evangelium Mt 11,2-11
Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech.
Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty
jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí,
malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví
vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když
odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos
zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí
jemné šaty, jsou přece v královských palácích.
Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám
vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno:
‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo
větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“

Vánoční bohoslužby
24. 12. úterý - Štědrý den
16:00 kostel svatého Josefa Fulnek – mše z
vigilie Narození Páně
22:00
kostel svatého Petra a Pavla Děrné – „půlnoční“
24:00
kostel svatého Jana Křtitele Lukavec „půlnoční“
25. 12. středa - slavnost Narození Páně
Nedělní pořad bohoslužeb
26. 12. čtvrtek - slavnost svatého Štěpána
Nedělní pořad bohoslužeb

Ohlášky
♣Ve sbírce na TV NOE se vybralo 16 807 Kč.
♣ Dnes odpoledne v 17:30 na faře budou mít organizační schůzku rodiče, jejichž děti přistoupí
v letošním katechetickém roce k 1. sv. přijímáni.
♣ Zveme na rorátní mše svaté ve středu v 6:45 do
kostela v Děrném, ve čtvrtek v 6:45 do kostela

Texty k rozjímání
PÁTEK 20. 12.
Iz 7,10-14
Lk 1,26-38
Velikost Panny Marie spočívá
v její odevzdanosti. Kéž jsme
na její přímluvu jako jednotlivci i jako církev schopni
vstoupit s Bohem do nejistoty!
SOBOTA 21. 12.
Pís 2,8-14
Lk 1,39-45
Dítě v lůně Alžběty – Jan
Křtitel – zde poprvé zdraví
našeho Pána. Podobně jako
tenkrát, i dnes přináší Maria
Božího Syna do našich dní,
možná poznamenaných spěchem vánočních příprav…
Pohněme sebou radostně i
my!
NEDĚLE 22. 12.
4. neděle adventní
Iz 7, 10-14
Řím 1, 1-7
Mt 1, 18-24

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
Fulnek kostel svatého Josefa
22. 12. 13:00 - 15:00
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

15.12. - 22.12.2019

v Lukavci a v sobotu v 8 hoFulnek
din
do
kostela
Ne 15.12. Za † rodiče, bratry a živou rodinu
v Jerlochovicích.
♣ Po rorátních mších svatých Út 17.12. Za † Josefa Königa
jste zváni ke svátosti smíření. St 18.12. ______________________
♣ V sobotu 21. prosince v 16 Čt 19.12. ______________________
hodin zveme na mši svatou Pá 20.12. ______________________
s nedělní platností do Jílovce.
♣ V kostele svatého Josefa je So 21.12. Za † rodiče Šulákovy a za rodiny
jejich dětí
každou neděli adventní od
8:30 příležitost ke svátosti Ne 22.12. Za † rodiče a živou rodinu
smíření.
Moravcovou
♣ Na spolčo zveme v pátek v
18 hodin na faru starší děti a
Stachovice
mládež. Nácvik písní začíná
v 17 hodin. V průběhu bude
příležitost ke svátosti smíření. Ne 15.12. Za † Janu Skotnicovou, rodiče z obou
stran a živou rodinu
♣ Naše nemocné budeme naÚt
17.12.
_______________________
vštěvovat v pondělí 23. prosince od 9 hodin.
Ne 22.12. Za † Františka Černocha s prosbou
♣ U příležitosti svátku Svaté
o víru a Boží požehnání pro živou
rodiny budeme v sobotu 28.
rodinu
prosince
v 15 hodin ve
Vrchách žehnat nově opraveDěrné
nou kapli. Po pobožnosti zveme do kostela na mši svatou Ne 15.12. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
s nedělní platností.
St 18.12. Za † Annu Pavlicovou , za † a živou
♣ V pondělí 30. prosince uzarodinu
vřou v kostele Božího milosrNe
22.12.
Za † a živou rodinu Šindlerovu,
denství ve Slavkovicích sváSokolovu a Urbánkovu
tostné manželství Lenka Moravcová z Poličky a Dominik
Gold z Lukavce. Bůh žehnej
Lukavec
jejich lásce.
♣ Srdečně Vás zveme na 5.
farní ples, který se uskuteční Ne 15.12. Kudělová
v sobotu 18. 1. 2020 v sále Čt 19.12. Davidová
MKC Fulnek. Vstupenky je Ne 22.12. Gebauerová
možné zakoupit u Michaela
Hrabálka, tel. 603707948.
Vrchy
Pokud máte možnost podpořit
plesovou tombolu, kontaktujte Ne 15.12. Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence
prosím Ivanu Vitoulovou, tel.
731328684.
Ne 22.12. Za † Josefu Tegelovou a syna
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