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D EN P ÁNĚ
2. neděle v mezidobí

19. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Pokud chce dnes nějaká nadnárodní korporace zavést pobočku v další zemi, vyšle na místo předvoj – pár lidí, kteří obhlédnou vhodnou nemovitost a udělají
pořádnou marketingovou kampaň. Je totiž
třeba být všude vidět
a slyšet.
Když Bůh posílal svého Syna na svět, vědělo o tom jen pramálo
lidí: několik pastýřů
a mudrci od východu… A samozřejmě
také
Herodes
a vykladači Zákona.
Vcelku to však byla
událost, která zapadla
mezi
ostatní,
ty
nikterak
významné.
Život šel dál. Lidé pracovali, bavili se a ani
si nevšimli, že jejich
soused je Spasitel. Už
tohle něco vypovídá
o Bohu, který neusiluje o naši pozornost
hlukem či nějakými otravnými reklamními spoty, ale mírností a tichostí.
A pak nastal den, kdy se měl celý národ
připravit na Mesiášovo veřejné vystoupení. Běžná představa PR agentur by
byla jasná. Udělat co největší propagaci.

Do každé vesnice by se poslalo několik
letáků, které by oznamovaly nástup nového
věku a splnění nadějí Izraele.
Místo toho Pán Bůh zavolal Jana Křtitele
a sdělil mu, že bez pokání
lidé
nebudou
moci
v Ježíši Kristu poznat Mesiáše. Nejprve se musí stát
malými, nepatrnými. Takovými, aby byli schopni
spatřit Boží velikost právě
ve skromnosti a pokoře.
A tak Jan ve vyprahlosti
pouště, bez reklam, poctivě den za dnem křtil jednoho Izraelce za druhým.
Nebyla to práce na očích
veřejnosti, ale jen tak měla
smysl. Pomáhala lidem
dívat se správnýma očima.
Mnozí z nás žijí své životy
ve skrytosti a bez jakékoli
publicity. Snad bychom
mohli propadnout myšlenkám, že Bohu nejsme nijak užiteční. A právě to není pravda! Poctivý život, jakkoli neznámý, může všem lidem kolem nás pomoci pochopit, že existují i jiné hodnoty, které mají nesmírnou cenu. Snad i my jsme malými, nepatrnými
Jany Křtiteli pro každého, s kým se potkáme.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20. 1.
1 Sam 15,16-23
Mk 2,18-22
Síla Kristových slov ať mě
chrání před snahou vtěsnat
jeho zvěst do starých měchů, nebo jimi vyspravovat
záplaty na šatech, které mi
bez problémů padnou. Kéž
naruší moji zvykovost a
zabydlenost!

1. čtení Iz 49,3.5-6
Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem,
Izraelem, proslavím se tebou.“
Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě
utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych
zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina,
protože Bůh můj je mou silou.
Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky
Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům
jako světlo, aby se má spása rozšířila až do
končin země.“

ÚTERÝ 21. 1.
1 Sam 16,1-13
Mk 2,23-28
Ježíš povzbuzuje k odvaze i
mě! Není i mé křesťanství Žalm 40
svazováno strachem, abych
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
„něco neporušil“?
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke
STŘEDA 22. 1.
mně sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou
1 Sam 17,32-33.37.40-51
píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu
Mk 3,1-6
Bohu.
Na Ježíše dávali pozor, aby V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi
ho
mohli
obžalovat. otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežáNejsem i já kritikem těch, dáš, – tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím.
kdo se nasazují v jeho církVe svitku knihy je o mně psáno. – Rád splvi a nejednají podle mých
ním tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v
zažitých představ?
mém nitru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém
ČTVRTEK 23. 1.
shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, ty
1 Sam 18,6-9; 19,1-7
to víš, Hospodine!
Mk 3,7-12
I dnes mnozí nemocní a
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2. čtení 1 Kor 1,1-3
Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježíše Krista, a bratr Sosthenes členům církevní
obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu
Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také
všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježíše Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám
a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Texty k rozjímání
neduživí vyhledávají Krista
a jeho církev. Kéž je to pro
mě jedním ze znaků její
pravosti!

PÁTEK 24. 1.
1 Sam 24,3-21
Mk 3,13-19
Jak rozdílné povahy byli
apoštolové! Výzvou a spoZpěv před evangeliem
lečným úkolem pro dnešní
Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo me- vztahy v církvi, která má
zi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se nástupce apoštolů spojovat,
je kázat a vyhánět zlo.
Božími dětmi. Aleluja.
Evangelium Jan 1,29-34
Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá
hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl:
‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost,
neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho neznal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby
byl zjeven izraelskému národu.“
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak
Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal
na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který
mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je
ten,
který
křtí
Duchem
svatým.’
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn
Boží.“

SOBOTA 25. 1.
Svátek Obrácení sv. Pavla
Sk 22,3-16
Mk 16,15-18
Můj vztah s Kristem nezačínal tak dramaticky. Ale
není snad každodenní křesťanský život bojem mezi
lhostejností a horlivostí?
Pokusím se rozpomenout
na svůj osobní začátek
vztahu ke Kristu…
NEDĚLE 26. 1.
3. neděle v mezidobí
Iz 8, 23b-9, 3
1 Kor 1, 10-13. 17
Mt 4,12-23

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V sobotu se uskutečnil 5.
farní ples. Poděkování patří
organizátorům, těm, kteří se
přišli pobavit a zatančit a
všem, kteří podpořili plesovou tombolu.
♣ Ve středu zveme na mši
svatou a na setkání rodiče
dětí, které se připravují k 1.
svatému přijímání.
♣ Ministranty zveme v pátek
na mši svatou a na setkání.
♣ V sobotu při mši svaté
v Jerlochovicích si připomeneme svátek Obrácení svatého
Pavla.

Modlitba
Bože, ty sis vyvolil svatého
Pavla, aby se stal učitelem
národů; připomínáme si dnes
jeho obrácení a prosíme tě:
dej, ať jsme i my připraveni
plnit tvou vůli a vydávat světu
svědectví o tvé pravdě.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen
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Úmysly mší svatých

19.1. – 26.1.2020
Fulnek

Ne 19.1. Za † Josefa Kőniga
Út 21.1. _____________________
St 22.1. Za † rodiče Surovcovy, syna Petra
a Jiřího a živou rodinu
Čt 23.1. _____________________
Pá 24.1. _____________________
So 25.1. Kočibová
Ne 26.1. Za † rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Stachovice
Ne 19.1. Za † Emilii Holaňovou, manžela,
rodiče z obou stran a za živou rodinu
Út 21.1. _______________________
Ne 26.1. Za † rodinu Moravcovu a Bačovskou
a živou rodinu
Děrné
Ne 19.1. Za † Josefa Skočka st. a živou rodinu
St 22.1. Za † Jaroslava Lecha, jeho rodiče
a živou rodinu
Ne 26.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy
a jejich rodinu
Lukavec
Ne 19.1. Za † Karla Parmu a sourozence
Čt 23.1. Mše svatá za farnost
Ne 26.1. _______________________
Vrchy
Ne 19.1. Za † Kristýnu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence
Ne 26.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence

