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

D EN P ÁNĚ
2. neděle po Narození Páně

5. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Slavíme dnes první neděli v novém roce.
Stojíme na jeho počátku a je tedy logické, že i církev obrací náš zrak k počátku,
a to duchovnímu. Bývá zvykem dávat si
při vstupu do nového roku nějaká předsevzetí. Snad proto, že jsme v roce předešlém nevykonali vše, co jsme
chtěli, nebo naopak dělali něco, co bychom
z našich životů
rádi odstranili.
Chceme prostě
změnit svůj život.
Televize
i internet bývají v tomto období roku
plné nejrůznějších doporučení a rad, jak
se svým životem naložit a především jak
v započaté cestě vytrvat. Někdo pošilhává po redukčních dietách, jiný po zaručených metodách, jak přestat kouřit. Pro
každého se najde něco užitečného. Jsou
to ale rady, které mohou zkvalitnit pouze
tento život a nijak nás nepřipraví na věčnost.
Snad všichni ale dobře víme, jak jepičí

život taková novoroční předsevzetí mívají.
Pokud se však zaměříme na Ježíše Krista,
Počátek všeho a všech, nabízí se nám nejen
síla k vytrvání, která není z nás, ale také
jiné směry, kudy bychom se měli ubírat.
Máme dvě možnosti. Buď si sami vybereme, co bychom
chtěli ve svém
životě
změnit,
a pak se vší silou
budeme snažit
vydržet
co
nejdéle,
nebo,
a to pokládám za
lepší, se můžeme
rozhodnout, že
se
odevzdáme
Tomu, který sám nejlépe ví, co na skulptuře
našich životů přečnívá, nebo čeho se nedostává.
Co když více než pár kilo navíc potřebuji
zhubnout od pýchy? Co když se spíš než
sportu potřebuji věnovat čtení Písma svatého? Kdo z nás ví, co naše duše nejvíce potřebuje? Nepodléhejme módním trendům,
v čem by náš život měl být jiný. Svěřme se
raději Trenérovi, který ví nejlépe, jaký tréninkový plán nám ušít na míru .

Texty k rozjímání

1. čtení Sir 24,1-4.12-16

PONDĚLÍ 6. 1.
Zjevení Páně
Iz 60,1-6
Mt 2,1-12
I dnes přicházejí zdaleka národy, i ti, které jsme neznali.
Možná právě ti v našich očích
„vzdálení“ rozhlásí Hospodinovu chválu líp, než my zabydlení!

Moudrost se sama chválí a slaví uprostřed svého
lidu. Otvírá svá ústa ve shromáždění Nejvyššího
a velebí se před jeho zástupy:
Tvůrce veškerenstva mi dal rozkaz, můj stvořitel
mi poručil vztyčit stan. Řekl mi: „Usaď se v Jakubovi, v Izraeli měj své dědictví!“ Před věky na
počátku mě stvořil, až na věky být nepřestanu.
Před ním ve svatostánku jsem konala svou službu
a pak na Siónu jsem obdržela sídlo. Usadil mě v
městě, které miloval jako mě, v Jeruzalémě vykonávám svou moc. V lidu plném slávy jsem zapustila kořeny, v Pánově údělu, v jeho dědictví.

ÚTERÝ 7. 1.
1 Jan 3,22 – 4,6
Mt 4,12-17.23-25
Důležité je přiznat si, že Ježíš
přišel jako člověk v těle. Připustit si Ježíšovo lidství může
dát i nový impuls našim vztahům v rodině, společnosti, v
církvi.

Žalm 147

STŘEDA 8. 1.
1 Jan 4,7-10
Mk 6,34-44
Ano, Bůh si nás zamiloval
jako první. Uvědomuji si, že
tím vstoupil do rizika odmítání. Je na nás, jak odpovíme.
ČTVRTEK 9. 1.
1 Jan 4,11-18
Mk 6,45-52

2 Den Páně

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

Jeruzaléme, oslavuj Hospodina, – chval svého
Boha, Sióne, – že zpevnil závory tvých bran, –
požehnal tvým synům v tobě.
Zjednal tvému území pokoj – a sytí tě jadrnou
pšenicí. – Sesílá svůj rozkaz na zemi, – rychle
běží jeho slovo.
Oznámil své slovo Jakubovi, – své zákony a přikázání Izraeli. – Tak nejednal se žádným národem: – nesdělil jim svá přikázání.

2. čtení Ef 1,3-6.15-18
Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením
světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svobodného rozhodnutí nás
předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze
Ježíše Krista. To proto, aby se vzdávala chvála
jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás
obdařil milostí ve svém milovaném Synu.
Slyšel jsem, jak věříte v Pána Ježíše a jakou lásku projevujete všem křesťanům, a proto nepřestá-

vám za vás děkovat, když na vás vzpomínám ve
svých modlitbách, aby vám Bůh našeho Pána
Ježíše Krista, Otec slávy, udělil dar moudře věci
chápat a jejich smysl odhalovat, takže budete
moci mít o něm správné poznání. On ať osvítí
vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch,
které povolal, jaké poklady slávy skrývá křesťanům jeho dědictví.

Evangelium Jan 1,1-18
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a
to Slovo byl Bůh.
To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo
skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To
světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan.
Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby
všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím
světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět
povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne
z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce
jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten,
o kterém jsem řekl: ‘Ten, který přijde po mně,
má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za
milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh,
který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal
zprávu.

Texty k rozjímání
Jeho lásku jsme poznali,
osvojili si ji a zažili na sobě.
Od ní se odvíjí naše víra. Kéž
si uvědomím, že strach nemá
v lásce místo.
PÁTEK 10. 1.
1 Jan 4,19 – 5,4
Lk 4,14-22a
Láska k Bohu zde nachází
vyjádření v lásce k druhým.
Pokud opravdu miluji, nepředstavuje pro mě splnit přání druhého těžkosti!
SOBOTA 11. 1.
1 Jan 5,5-13
Lk 5,12-16
Boží život skrze Syna je zárukou jeho pokračování na věčnosti! Chci si právě toto častěji uvědomit, když vzpomínám na milované osoby, které
nás předešly…
NEDĚLE 12. 1.
Svátek Křtu Páně
Iz 42, 1-4. 6-7
Sk 10, 34-38
Mt 3, 13-17

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
zapojili do Tříkrálové sbírky koledníkům za jejich obětavost, těm, kteří pomáhali
s organizací a dárcům, kteří
s láskou přispívají na pomoc
potřebným.

♣ Tento a příští týden bude
výuka náboženství všech skupin probíhat ve škole.

Úmysly mší svatých

5.1. – 12.1.2020
Fulnek
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5.1. Za † Františka Trávníka, rodiče
a živou rodinu
6.1. 8:00 farní kaple ________________
18:00 farní kaple ________________
7.1. ______________________________
8.1. Mše svatá za farnost
9.1. ______________________________
10.1. Za † rodiče, syna, švagrovou a Boží
ochranu pro živou rodinu
11.1. Na úmysl dárce
12.1. Za † Josefa Kubového, rodiče,
manželku a živou rodinu

♣ Zítra, 6. ledna na slavnost
Stachovice
Zjevení Páně - „Tří králové“
zveme na mši svatou do farní
Ne 5.1. Za † Karla Růčku, rodiče z obou stran
kaple v 8 hodin ráno a v 18
a za živou rodinu
hodin. Při mši svaté budeme Út
7.1. Za členy živého růžence
žehnat vodu, kadidlo, křídu a Ne 12.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy,
zlaté předměty.
syna Václava a živou rodinu
♣ Ve středu zveme na mši
svatou a na setkání rodiče
dětí, které se připravují k 1.
svatému přijímání.

♣ Ve čtvrtek bude mimořádně
mše svatá v Lukavci v 18 hodin.

Děrné
Ne 5.1. Za † Josefa Kysilka a duše v očistci
St 8.1. Za členy živého růžence
Ne 12.1. Za † a živou rodinu Goldovu
a Wolfovu
Lukavec

Ne 5.1. Dušan Sokol
9.1. 18:00 _______________
♣ Ministranty zveme v pátek Čt
Ne 12.1. ____________________
na mši svatou a na setkání.
♣ V sobotu 11. ledna zveme
v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Příští neděli končí svátkem
Křtu Páně vánoční doba.
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Vrchy
Ne

5.1. Za † Adolfínu Marethovou, rodiče
a sourozence a za † Stefanii Briovou
Ne 12.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vankovu a za
živou rodinu

