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D EN P ÁNĚ
Svátek Křtu Páně

12. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Svátek Křtu Páně zakončuje vánoční
dobu jako důležitá připomínka toho, kdo
je vlastně tento Ježíš, jehož narození
jsme slavili a stojí na začátku doby
"během roku", která postupně rozvíjí
vhled do Ježíšova učení. Ostatně zařazení textu o Ježíšově
křtu u synoptiků
na začátek Ježíšovy veřejné činnosti není pouhý historický
záměr,
nemá nám jen
připomenout, jak
věci byly, ale je to
jakési prvé a hlavní "představení"
hlavní
postavy
evangelií, v zásadě důležitější a
obsažnější, než texty o Ježíšově dětství u
Lukáše a Matouše. Ukazují Ježíše v prvé
řadě jako člověka, který se ještě ke všemu staví do řady s hříšníky, což je
opravdu pohoršlivé i pro Jana Křtitele.
Ale tento Ježíš se nestaví s hříšníky do
řady jen tak pro nic za nic. Jde mu totiž
o naplnění "veškeré spravedlnosti". A
slovo "spravedlnost" má v Bibli jiný

význam, než v právu. Nejde zde o to, "dát
každému, co jeho jest", ale jde o bezpodmínečné podřízení se Boží lásce, o naplnění
vůle Otcovy. A toto naplnění vůle Otcovy
je hlavním motivem Ježíšovy solidarity s
hříšníky a celé jeho činnosti. Je to milovaný Syn, jenž se přiřazuje ke kajícím
hříšníkům. A je to
Syn, jednající nadále
jen a pouze v síle
Ducha. Ten, který je
zcela Boží (svou
vůlí i Duchem) - a
ten, který je blízko
ztraceným,
totiž
hříšníkům - Spasitel.
Blízký zřejmě těm,
kteří nejen, že jsou
na dně či blízko dna,
ale hledajícím cestu z tohoto dna. Takový
je Ježíš - tehdy i nyní. A taková má být zřejmě církev, nositelka Ježíšova poslání v
této době. Ne vnucující se, ne hrající si na
společenství ztroskotanců, ani na společnost elitní - ale co nejvíc Boží, plná Ducha
a jako taková blízká těm, kdo hledají cestu,
z bídy hříchu z bídy svého poničeného lidství.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 13. 1.
1 Sam 1,1-8
Mk 1,14-20
Bezdětnost byla pro oba
nepředstavitelně tíživá.
Podle posledních vět úryvku je však překonána vzájemnou láskou. Budu víc
prosit za ty, kdo touží po
dítěti…
ÚTERÝ 14. 1.
1 Sam 1,9-20
Mk 1,21b-28
Dovedu i já vylévat své
srdce před Hospodinem?
On se mnou chce být, a to
nejen v těžkých chvílích,
kdy mě „postaví na nohy“.

1. čtení Iz 42,1-4.6-7
Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník,
kterého podporuji, můj vyvolený, v němž
jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet,
nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku.
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a
ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a
světlem národů, abys otevřel oči slepým,
abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty,
kdo bydlí ve tmách.“
Žalm 29
Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte
Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte HospodiSTŘEDA 15. 1.
nu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném
1 Sam 3,1-10.19-20
rouchu se klaňte Hospodinu!
Mk 1,29-39
Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin
Citlivost a vnímavost vůči
nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak
Hospodinovým slovům
je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolesplývá často s hlasem blíz- pý!
kých. I mně někdy trvá, než Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho
rozliším, zda mě volá právě chrámu však všichni volají: Sláva! – HospoON.
din trůnil nad potopou, – Hospodin jako král
bude trůnit věčně.
ČTVRTEK 16. 1.
2 Den Páně

Zpěv před evangeliem

Texty k rozjímání

Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův 1 Sam 4,1-11
hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslou- Mk 1,40-45
chejte! Aleluja.
Prohraná bitva musela být
zdrcující. Ukořistění archy
2. čtení Sk 10,34-38
bylo pro Izrael zkouškou
Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu víry. Hospodin však byl
chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém
nad tím vším…
národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a
dělá, co je správné.
PÁTEK 17. 1.
Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat
1 Sam 8,4-7.10-22a
radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze JežíMk 2,1-12
še Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte,
Samuel poukazuje na neco se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve
v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh bezpečí, lid však neposlepomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Na- chl. Samuel to jistě nenesl
zareta, jak on všude procházel, prokazoval lehce. Dějiny má v rukou
dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravo- Hospodin…
val všechny, které opanoval ďábel.“
SOBOTA 18. 1.
Evangelium Mt 3,13-17
1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a
Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, Mk 2,13-17
aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a Ustanovení prvního krále
říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty Saula: konečné vysvobozepřicházíš ke mně?“
ní z moci nepřátel však doJežíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je koná až Pomazaný, Mesiáš,
třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A Kristus.
tak mu vyhověl.
Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z NEDĚLE 19. 1.
vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Iz 49,3.5-6
Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje 1Kor 1,1-3
na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj
Jan 1,29-34
milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 30 520 Kč.
♣ Tento týden bude výuka
náboženství v úterý a ve čtvrtek probíhat ve škole, ve středu na faře.
♣ V pátek v 18 hodin zveme
děti od 4. třídy a mládež na
faru na setkání. Nácvik písní
začne v17 hodin
♣ V sobotu 18. ledna zveme
v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ Nabízíme farníkům pastorační návštěvu. Pokud jste o
návštěvě mluvili s knězem a
on se Vám neozval, prosíme,
připomeňte se.
♣ Od soboty 18. ledna, kdy si
připomínáme Pannu Marii,
Matku jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu
křesťanů.
♣ Ještě jsou poslední lístky
na 5. farní ples, který se uskuteční v sobotu 18. 1. 2020 v
sále MKC Fulnek od 19 hodin. 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
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Úmysly mší svatých

12.1. – 19.1.2020
Fulnek

Ne 12.1. Za † Josefa Kubového, rodiče,
manželku a živou rodinu
Út 14.1. __________________________
St 15.1. Za † Tomáše Mužného, maminku
a živou rodinu
Čt 16.1. __________________________
Pá 17.1. __________________________
So 18.1. __________________________
Ne 19.1. Za † Josefa Kőniga
Stachovice
Ne 12.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy,
syna Václava a živou rodinu
Út 14.1. Za † Františka Porubu, manželku,
dceru a živou rodinu
Ne 19.1. Za † Emilii Holaňovou, manžela,
rodiče z obou stran a za živou rodinu
Děrné
Ne 12.1. Za † a živou rodinu Goldovu
a Wolfovu
St 15.1. Mše svatá za farnost
Ne 19.1. Za † Josefa Skočka st. a živou rodinu
Lukavec
Ne 12.1. Na úmysl dárce
Čt 16.1. Seidler
Ne 19.1. Za † Karla Parmu a sourozence
Vrchy
Ne 12.1. Za † Ladislava Trojáka, za † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vankovu a za
živou rodinu
Ne 19.1. Za † Kristýnu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence

