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D EN P ÁNĚ
Svátek Svaté Rodiny

29. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Slavíme dnes svátek Svaté rodiny. Už
ten název nás ale může lehce odradit.
Vždyť je to rodina, se kterou se ta moje
nemůže ani vzdáleně srovnávat. Ona
byla svatá, a jak to
občas
vypadá
u nás doma, všichni
dobře víme. Jenomže
Svatá rodina nebyla
nehybná, neustále se
modlící a bez problémů. Naopak. Měla
takové obtíže, kterým
většina dnešních rodin nemusí vůbec čelit. Tak především
byli všichni bezpochyby v ohrožení života. Jejich dítě Ježíš
měl být zabit, jen co
se narodil, a při jeho
ochraně by nejspíš zahynuli i Josef
s Marií. Na příkaz Hospodinova anděla
museli opustit svůj domov a usadit se
v cizí zemi. Začít úplně od začátku. Bez
příbuzných, bez přátel, bez střechy nad
hlavou. Bylo to těžké, ale protože poslechli a svůj život si ohledně Božího
příkazu neulehčili, zachránili se. Když
se podíváme do života nazaretské rodiny, musí nám být jasné, že i o Boha je
třeba se v našem životě starat. Důvod

byl zcela prostý – aby malý Ježíš zůstal
naživu a mohl růst. Pokud již nějakou dobu
žijeme ve víře, moc dobře si uvědomujeme,
kolik nejrůznějších „Herodů“ usiluje
o život Krista v našem srdci.
Ten Zlý se pokouší získat
znovu svou ztracenou moc
a vládu, kterou nad námi
měl dříve. Nelze ho porazit,
je třeba utéct. V našich srdcích nás Bůh nabádá, stejně
jako promluvil k Josefovi ve
snu, abychom utíkali před
vlivy, které v nás zabíjejí
společenství
s Kristem.
Josef tehdy vstal a šel. Byla
noc, byl rozespalý, unavený,
vidina daleké cesty ho snad
drtila. Poušť, horko, žízeň.
Jenže bylo třeba zachránit
Marii a především Dítě.
Veškeré potíže spojené se záchranou Krista
nebyly ničím oproti tomu, kdyby jim byl
vzat.
Nevím, jestli si dostatečně uvědomujeme,
že naše situace je nachlup stejná jako tehdy
v Betlémě. Rozdíl je pouze v tom, že Kristus neleží v jeslích, ale přebývá v našem
srdci. I nepřítel je stejný a dobře ví, co použít, abychom Betlém neopustili. Nedejme
se ukolébat, že zítra je taky den. Je třeba
vyrazit na cestu. Ještě dnes.

Texty k rozjímání
Pondělí 30. 12.
1 Jan 2,12-17
Lk 2,36-40
Stařičká
Anna
Ježíše
„nepropásla“! Chci být připraven ke službě jemu i druhým, být ve správný čas na
správném místě.
Úterý 31. 12.
1 Jan 2,18-21
Jan 1,1-18
Jeho záměr, Slovo, se stává
tělem. Zhmotněním jeho dobroty, jejíž stopu mohu poznávat i v druhých lidech. Jak se
mi to v uplynulém roce dařilo?
Středa 1. 1. Slavnost
Matky Boží Panny Marie
Nm 6,22-27
Gal 4,4-7
Lk 2,16-21
Pro nový rok přeji všem požehnání. To, co sám chci od
Hospodina, bych měl dokázat
předat dál. Dokážu obrátit
svou tvář k druhým a být šiřitelem pokoje?
Čtvrtek 2. 1.
1 Jan 2,22-28
Jan 1,19-28
2 Den Páně

1. čtení Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil
právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje
své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních
dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí
otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce,
když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábneli mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím,
když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl
soucit s otcem, započítá se ti (jako náhrada) za
tvé hříchy.

Žalm 127
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina,
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí
po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého
domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem
tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys
viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého
života.

2. čtení Kol 3,12-21
(Bratři!) Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní
projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu,
pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto (odpouštějte) i vy. A
nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je
svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne
Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte (za to) vděční. Kristova nauka

ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem
poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní
písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko
(dělejte) ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Vy ženy, buďte svému muži
podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Vy muži,
mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Vy děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte,
jak se to patří u křesťanů. Vy otcové, nedrážděte
svoje děti, aby neztrácely odvahu.

Evangelium Mt 2,13-15.19-23
Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu
anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho
zahubil." Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: 'Z Egypta jsem povolal svého syna.' Když
Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve
snu anděl Páně a řekl: "Vstaň, vezmi dítě i jeho
matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo
ukládali dítěti o život, už zemřeli." Vstal tedy,
vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské
země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a
podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje
Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: 'Bude nazýván Nazaretský.'

Texty k rozjímání
Vyrovnávat cesty Pánu, upozorňovat na „někoho většího“,
to ať je mým předsevzetím
pro všechny dny v roce!
Pátek 3. 1.
1 Jan 2,29 – 3,6
Jan 1,29-34
Jan dosvědčuje, co sám viděl:
sestupující Duch v podobě
holubice zůstává na Ježíšovi.
Zůstává i v jeho církvi. Kéž
dokážeme tuto přítomnost víc
vnímat!
Sobota 4. 1.
1 Jan 3,7-10
Jan 1,35-42
Po tolika letech si Jan pamatoval i hodinu… Jak milá atmosféra musela být v Ježíšově domácnosti – dotvářená
rukou jeho Matky! Vzor pro
mou rodinu, pro církevní prostředí.

Neděle 5. 1.
2. neděle po Narození Páně
Ohlášky
Sir 24,1-4.12-16
♣ Probíhá oktáv Narození Páně. Zveme na mši (řec. 1-2.8-12)
svatou v pondělí 30. prosince v 18 hodin do klu- Ef 1,3-6.15-18
bu důchodců.
Jan 1,1-18
♣ V úterý zveme v 15 hodin do kostela svatého
Josefa na mši svatou s poděkováním Pánu Bohu
za uplynulý rok a ve 23 hodin na mši svatou
Den Páně 3

Ohlášky
slouženou na poděkování a s
prosbou o Boží požehnání do
nového roku do Jerlochovic.
♣ O slavnosti Matky Boží,
Panny Marie 1. ledna bude
platit nedělní pořad bohoslužeb.
♣ Ve čtvrtek 2. ledna nebude
ve farní kapli odpolední adorace. K adoraci zveme v pátek
3. ledna od 14:30 do 17:15.
♣ Na mši svatou do Lukavce
zveme mimořádně ve čtvrtek
v 8 hodin ráno.
♣ Tento týden je první pátek v
měsíci. Při mši svaté se zasvětíme Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
♣ Tříkrálová sbírka bude v
Děrném a v Lukavci probíhat
v pátek 3. ledna v podvečerních hodinách. Ve Fulneku a
ostatních vesnicích pak v sobotu 4. ledna. Sejdeme se
v sobotu v 8:30 na faře, kde
proběhne požehnání koledníkům.
♣ Srdečně Vás zveme na 5.
farní ples, který se uskuteční
v sobotu 18. 1. 2020 v sále
MKC Fulnek. Vstupenky je
možné zakoupit u Michaela
Hrabálka, tel. 603707948.
Pokud máte možnost podpořit
plesovou tombolu, kontaktujte
prosím Ivanu Vitoulovou, tel.
731328684. Kontaktní osoby:
Stachovice – Iva Vašutová,
Lukavec – Terka Hrabálková,
Fulnek – Ludmila Erteltová.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých
Ne 29.12.
Po 30.12.
Út 31.12.
St
Čt
Pá
So
Ne

1.1.
2.1.
3.1.
4.1.
5.1.

29.12. 2019 – 5.1.2020

Fulnek
Za † Jana Matějku a poděkování za
živou rodinu
________________________
15:00 Za † Jiřinu Bártkovou,
za † rodinu Durychovu a Boží
požehnání pro celou rodinu Bártkovu
Reserve
__________________________
Za členy živého růžence
__________________________
Za † Františka Trávníka, rodiče
a živou rodinu
Stachovice

Ne 29.12. __________________
St 1.1. Za všechny kněze, kteří působili v naší
farnosti
Ne 5.1. Za † Karla Růčku, rodiče z obou stran
a za živou rodinu
Děrné
Ne 29.12. Za † rodiče Kocurovy a za † rodinu
z obou stran
St 1.1. Za † Aničku Kolovratovou a duše
v očistci
Ne 5.1. Za † Josefa Kysilka a duše v očistci
Lukavec
Ne 29.12.
St 1.1.
Čt
2.1.
Ne 5.1.

Šindlerová Jana
Za mír na celém světě
8:00 Za členy živého růžence
____________________
Vrchy

Ne 29.12. Na poděkování kněžím, varhaníků,
ministrantům a ostatním,
kteří se starají o náš kostel
St 1.1. Mše svatá za farnost
Ne 5.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče
a sourozence a za † Stefanii Briovou

