Ohlášky
žehnat nově opravenou kapli,
která bude zasvěcená Svaté
rodině. Po pobožnosti se přesuneme do kostela na mši svatou s nedělní platností.
♣ Poselství Vánoc „betlémské
světlo“ si můžete 24. prosince
odnést do svých domovů po
mši svaté z Fulneku, Děrného
i Lukavce.
♣ Srdečně zveme do kapličky
sv. Matouše a Floriána v Jílovci, kde budete moci vidět
zrestaurovaný dřevěný betlémek. Kaplička bude otevřena
ve sváteční dny 24. 12.,
25.12. a 26. 12. vždy mezi 14
- 15 hodinou.
♣ V pátek 27. prosince od
14:30 do 17:15 zveme do kaple na adoraci Nejsvětější Svátosti.
♣ V pátek na svátek svatého
Jana Evangelisty budeme při
mši svaté ve Fulneku (klub
důchodců) žehnat víno. Po
mši svaté bude pokračovat
společné vánoční agapé.
♣ V neděli 29. prosince církev
slaví svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa. Při
bohoslužbách manželské páry
obnoví své manželské sliby.
♣ Od 26. prosince nabízíme
farníkům pastorační návštěvu
spojenou s žehnáním domu a
bytu. Jedná se o společnou
modlitbu knězem. Obrátit se
můžete na své kněze: o. Jozef
– 731322087 nebo o. Jan –
737556450.
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Úmysly mší svatých

22.12. - 29.12.2019

Fulnek
Ne 22.12. Za † rodiče a živou rodinu
Moravcovou
Út 24.12. Za † Gabrielu Srubkovou a za † Marii
Lipowskou a živou rodinu
St 25.12. Za † rodiče Vráblovy a Dorneanovy
a sourozence s rodinami
Čt 26.12. Za † Štěpánku a Rudolfa Purmenské
Pá 27.12. Mše svatá za farnost
So 28.12. Za † rodiče, zetě, snachu a Boží
požehnání pro živou rodinu
Ne 29.12. Za † Jana Matějku a poděkování
za živou rodinu
Stachovice
Ne 22.12. Za † Františka Černocha s prosbou
o víru a Boží požehnání pro živou
rodinu
St 25.12. Za † Josefa Mikše
Čt 26.12. Za † Boženu Bělunkovou, manžela,
dceru a živou rodinu
Ne 29.12. __________________
Děrné
Ne 22.12. Za † a živou rodinu Šindlerovu,
Sokolovu a Urbánkovu
St 25.12. Za † a živou rodinu Daňovu
Čt 26.12. Za † a živou rodinu Vrbicovu
a Hošovu
Ne 29.12. Za † rodiče Kocurovy a za † rodinu
z obou stran
Lukavec
Ne 22.12. Gebauerová
Út 24.12. _____________________
St 25.12. Za † Jiřího Mikše
Čt 26.12. Maleňáková
Ne 29.12. Šindlerová Jana
Vrchy
Ne 22.12. Za † Josefu Tegelovou a syna
St 25.12. Za † rodiče Miladu a Zdeňka
Vaňkovy, vnučku Alenku
a za † rodinu Indrákovu a Hlavou
Čt 26.12. Za † Libuši Petrášovou a živou rodinu
So 28.12. Na poděkování kněžím, varhaníků a
ostatním, kteří se starají o náš kostel
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D EN P ÁNĚ
4. neděle adventní

22. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní čtení nám představují dvě postavy, jejichž odpověď na Boží zaslíbení se
diametrálně liší: pochybovačného krále
Achaze a uvěřivšího Josefa. Josefova
víra je inspirací i pro některé aspekty
naší víry. Josef nese jméno jednoho z
významných otců starozákonního lidu a
ve svém životě ztělesňuje víru patriarchů. Podobně jako Abrahám, otec věřících, je i Josef
ochoten s důvěrou
vykročit na cestu
Božího plánu. Je to
muž “spravedlivý”
– uvěřil Božím zaslíbením i v okamžiku, kdy se mu
zdají nepravděpodobná, podivná a
nepohodlná. Jeho
život se zcela převrací v okamžiku, kdy
přichází na svět ten, jehož jméno znamená spásu. Být zachráněni proto neznamená být vedeni přímou a pohodlnou cestou, ale spíše dovolit, aby Bůh proměnil
naše myšlenky, plány a rozhodnutí. V
biblickém pojetí je “spravedlivý” ten,
kdo zůstává pevně zakotven v Bohu, i
kdyby ho všichni opustili a on zůstal
naprosto sám.

Josef je také člověk poslušný: nejprve je
ochoten zříci se Marie, a vzápětí je připraven přijmout ji do svého domu, chce-li tomu tak Bůh. Jeho snoubenka je mu tak v
jistém smyslu ‚vzata‘ a poté mnohem vznešenějším způsobem ‚znovu darována‘ a on
ji přijímá jako Boží dar. Zjistil, že je jiná,
než si o ní myslel, protože mu ji daruje sám
Bůh, a miluje ji vznešenou, úctyplnou, tichou a nezištnou láskou. Podobný vztah má
Josef k Ježíšovi:
Je sice připraven o právo na
vlastního syna –
vždyť to dítě
není
plodem
jeho útrob –
avšak jeho otcovství není ‚poníženo‘, vždyť právě on
dává tomuto dítěti jméno. Spravedlivý Josef tak může prožít všeobecně platnou skutečnost, že děti nejsou majetkem rodičů, a
proto mají být s radostí přijaty jako Boží
zaslíbení, které člověka naplňují nadějí.
Ve světle víry tedy můžeme nově objevit
smysl těch nejvzácnějších skutečností a
vztahů, které prožíváme.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 7,10-14

PONDĚLÍ 23. 12.
Mal 3,1-4.23-24
Lk 1,57-66
Janův otec Zachariáš začal
opět mluvit v okamžiku, kdy
napsal jméno svého synka,
které znamená: Bůh se projevil jako milostivý. Kéž se i
nám rozváže jazyk, abychom
svědčili o dobrotě Boží!

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka
Izaiáše: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“
Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“
Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome!
Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého
Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel,
to je ‘Bůh s námi’

ÚTERÝ 24. 12.
Štědrý den
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16
Lk 1,67-79
Zachariášovo dočasné oněmění vydalo plod: krásný chvalozpěv, kterým v Denní modlitbě církve začínáme každý
den. Pochopím o vánočních
svátcích důležitost ticha, význam mlčení?

Žalm 23

STŘEDA 25. 12.
Slavnost Narození Páně
Iz 9,1-3.5-6
Tit 2,11-14
Lk 2,1-14
Dar je víc, než jakákoli slova.
Bůh promluvil tím, že nám
dal svého Syna. Podstatou
Trojice je vzájemné darování.
A já mám být jejím obrazem:
v rodině, v církvi…
ČTVRTEK 26. 12.
Svátek sv. Štěpána
Sk 6,8-10

2 Den Páně

Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i
ti, kdo jej obývají. – Neboť on jej založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod.
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo
smí stát na jeho svatém místě? – Ten, kdo má
nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po
marnosti.
Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu
od Boha, svého spasitele. – To je pokolení těch,
kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova
Boha.

2. čtení Řím 1,1-7
Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už
předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu
Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména
přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy.
K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus
povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které
povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od
Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Evangelium Mt 1,18-24
S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho
matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale
dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se
tajně se s ní rozejít.
Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl
Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k
sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které
počala, je z Ducha svatého.
Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí
svůj lid od hříchů.“
To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán
ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a
dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s
námi“.
Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu
anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

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 - svátek svatého Štěpána
Nedělní pořad bohoslužeb

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne od 13 do 14:30 hodin zveme
do kostela svatého Josefa ke svátosti smíření.
V této službě vám budou k dispozici 3 kněží.
♣ Naše nemocné budeme navštěvovat v pondělí
23. prosince od 9 hodin.
♣ U příležitosti svátku Svaté rodiny budeme
v sobotu 28. prosince v 15 hodin ve Vrchách

Texty k rozjímání
Mt 10,17-22
Když nemohli obstát před
jeho moudrostí, velmi se rozzuřili. My jsme často v podobném pokušení: když dojdou argumenty, uchylujeme
se k pomluvám. A ty zabíjejí
vztahy.
PÁTEK 27. 12.
Svátek sv. Jana 27. 1.
1 Jan 1,1-4
Jan 20,2-8
Prvního dne v týdnu běžela
Marie Magdalská k Šimonu
Petrovi a k tomu druhému.
Rychlejší Jan nechává prvenství Petrovi. Vzor pro vztahy
v církvi. Znamením lásky je,
když dovedu ustoupit.
SOBOTA 28. 12.
Svátek sv. Mláďátek
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 2,13-18
Mohu myslet na děti, které se
ani nesměly narodit. Vždyť i
dnes usiluje o život bezbranných dětí egoismus a strach z
ohrožení vlastního postavení.
NEDĚLE 29. 12.
Svátek Svaté rodiny
Sir 3, 3-7. 14-17a
Kol 3, 12-21
Mt 2, 13-15. 19-23

Den Páně 3

