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

D EN P ÁNĚ
3. neděle v mezidobí

26. ledna

neprodejné

K zamyšlení
A na jeho slovo … opustili všechno. Jak
velkou sílu mělo Kristovo slovo, že
dokázalo změnit tak náhle a radikálně
život těch rybářů. A to se nestalo na základě nějakého zázraku, ale na pouhé
slovo. Přesněji řečeno: nebylo to pouhé
slovo, ale slovo obdařené mocí, vyslovené s autoritou. Pronikající až do morku
kostí a rozdělující
pouta rodinná. To
slovo "spadlo" znenadání,
uprostřed
běžných povinností.
A nebylo to obyčejné
slovo: v něm se totiž
zpřítomnilo a přiblížilo Boží království,
a to tak neodolatelnou silou, že ti rybáři
nezaváhali a obrátili
se: obrátili se od života pro sebe k životu pro Krista a jeho království. Opustili
jistotu povolání, obživy, rodinného zázemí, aby šli s neznámým potulným kazatelem, do neznámých míst. Opustili
všechny jistoty, protože našli tak pevnou
jistotu v Kristově slově.
Šli za Kristem: od nynějška jejich život
bude neustálým následováním Mistra.
Oni mají kráčet za Ježíšem, ne před ním
nebo bez něj. Za Kristem: ne za svými
touhami a rozmary. Někdy budou v pokušení jít spíš před ním, tj. "urychlit jeho
úradky", vnucovat mu svá přání. A tito
první učedníci jsou stále ve velkém po-

kušení kráčet před Kristem tím spíš, že nemají být pouze pasivními pozorovateli, ale
aktivními spolupracovníky, rybáři jako jejich Mistr. Občas tato jejich aktivita a vůdčí
úloha překročí meze: vzpomeňme na Petra,
který chtěl zabránit Kristu jít cestou utrpení
a smrti.
Pravý učedník kráčí za
Kristem: to předpokládá bedlivě pozorovat,
kudy kráčí Mistr. Neztratit ho z očí, neustále
mu naslouchat. Apoštolové mají kráčet za
Kristem a zároveň s
ním, protože mají účast
na jeho údělu a poslání:
i oni mají být rybáři,
mají hlásat evangelium
a uzdravovat. S Kristem, ale vždy za ním.
Svěřená moc a autorita
svádějí jednat bez něj: a
i takový styl "služby" je možný, vždyť
evangelium říká, že mnozí budou prorokovat v Ježíšově jménu, budou vymítat zlé
duchy a konat mnoho mocných činů, a
presto jim Kristus řekne: "Nikdy jsem vás
neznal". Jinými slovy: nebyli jste se mnou.
Konali jste sice moje dílo, navenek jste byli
se mnou, ale ve skutečnosti jste žili beze
mě.
Kráčet za Kristem není vůbec tak lehké a
samozřejmé, navzdory dojmu z dnešního
evangelia. Vlastně: lehké, či spíše možné to
je, pokud člověk slyší Kristovo slovo a poslouchá jej.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 27. 1.
2 Sam 5,1-7.10
Mk 3,22-30
Davidovo kralování trvalo
celou generaci. Dokázal se
přenést i přes vlastní selhání. Hospodin byl totiž s ním
i s jeho lidem…

1. čtení Iz 8,23b – 9,3
V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon
a zemi Neftali, v poslední době však oslaví
Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu
pohanů.
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo,
obyvatelům temné země vzchází světlo. Dáváš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se
před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají
ti, kdo se dělí o kořist.
Neboť jho, které ho tížilo, hůl na jeho šíji a
bodec jeho otrokáře jsi zlomil jako za midjanských dnů.

ÚTERÝ 28. 1.
2 Sam 6,12b-15.17-19
Mk 3,31-35
Radost z Hospodina se může projevovat i tancem. Bo- Žalm 26
hoslužba má být projevem
Hospodin je mé světlo a má spása.
živého vztahu. Nepůsobíme
občas moc smutně, spíš Hospodin je mé světlo a má spása, – koho
pohřebně?
bych se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před kým bych se třásl?
STŘEDA 29. 1.
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím:
2 Sam 7,4-17
– abych směl přebývat v Hospodinově domě
Mk 4,1-20
– po všechny dny svého života, – abych požíNátan otevírá Davidovi no- val Hospodinovy něhy – a patřil na jeho
vé obzory. Teprve my, lidé chrám.
Nového zákona, plně po- Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v
chopíme. A doceníme?
zemi živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď
silný, – ať se vzmuží tvé srdce, doufej v HosČTVRTEK 30. 1.
podina!
2 Sam 7,18-19.24-29
Mk 4,21-25
Velmi moudrá a krásná je 2. čtení 1 Kor 1,10-13.17
Davidova modlitba! Za Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána
vším, čeho dosáhl, totiž Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať
vidí Hospodinovu pomoc. nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a
On sám je jen nástrojem. stejně smýšlejte.
Jak inspirující!
Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili,
moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím
PÁTEK 31. 1.
o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17
2 Den Páně

držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já
s Petrem!“, „já s Kristem!“
Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukřižován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlově pokřtěni?
Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat radostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moudrostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působivosti.
Evangelium Mt 4,12-23
Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvězněn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret,
šel a usadil se v Kafarnau při moři v území
Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo,
co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše:
‘Země Zabulonova a země Neftalimova, u
moře, za Jordánem, Galilea pohanská, lid,
který žil v temnotě, uviděl veliké světlo;
světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve
stínu smrti.’
Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se,
neboť se přiblížilo nebeské království.“
Když se ubíral podél Galilejského moře, uviděl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho
bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli
totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a
udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali
sítě a následovali ho.
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi se svým otcem Zebedeem
spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali
loď i otce a následovali ho.
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich
synagogách, hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc a každou chorobu.

Texty k rozjímání
Mk 4,26-34
Žalm 51 J aký par adox!
Píseň, ve které David lituje
cizoložství a úkladné vraždy, jíž se dopustil, patří
mezi nejkrásnější a nejhlubší žalmy…
SOBOTA 1. 2.
2 Sam 12,1-7a.10-17
Mk 4,35-41
Nebál se prorok Nátan,
když bez obalu říkal pravdu? Někdy se kompromisy
zřejmě nehodí. Dovedu se
ozvat, když je potřeba?
NEDĚLE 2. 2. Svátek
Uvedení Páně do chrámu
Mal 3,1-4
Žid 2,14-18
Lk 2,22-40
Ohlášky
♣ V neděli 2. února slaví

církev svátek Uvedení Páně
do chrámu. Při mši svaté ve
Fulneku budou představeny
děti, které v letošním roce
přistoupí k 1. svatému přijímání.
♣ Příští neděli bude sbírka

na opravy kostela.

♣ 24. farní minitábor se

bude konat od 17. do 21.
srpna v Dřevohosticích.

Den Páně 3

Neděle Božího slova
Hospodin,
Tvůj Bůh tě nese,
jako otec svého syna
celou cestou.
Dt 1,31
Hledej blaho v Hospodinu,
dá ti vše, oč žádá tvé srdce.
Svou cestu svěř Hospodinu,
doufej v něho,
on sám bude jednat.
Žl 37,4-5
Veleb Boha v každé době a
žádej od něho, aby řídil tvé
cesty a všechny tvé stezky.
Tob 4,19
I kdyby ustoupily hory
a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství
od tebe neodstoupí,
praví Hospodin.
Iz 54,10
Když mě následuješ,
nebudeš chodit ve tmě,
ale budeš mít světlo života.
Jan 8,12
Nic se neboj.
Já jsem První i Poslední.
Byl jsem mrtev,
a hle jsem živ na věku věků
Zjevení 1, 17-18
Nikdy tě neopustím
a nikdy se tě nezřeknu.
Žd 13,5
Kdo jeho slova zachovává,
v tom je Boží láska
opravdu přivedena
k dokonalosti.
1 Jan 2, 5
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Úmysly mší svatých

26.1. – 2.2.2020
Fulnek

Ne 26.1. Za † rodiče Fišerovy, dceru, syna
a vnuka
Út 28.1. Na úmysl dárce
St 29.1. _____________________
Čt 30.1. _____________________
Pá 31.1. Za † Josefa Kőniga
So 1.2. Stiburková
Ne 2.2. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 26.1. Za † rodinu Moravcovu a Bačovskou
a živou rodinu
Út 28.1. Na poděkování za 80 let života
p. Pellešové s prosbou o Boží
požehnání do dalších let
Ne 2.2. _______________________
Děrné
Ne 26.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy
a jejich rodinu
St 29.1. Za † rodinu Noháčkovu a duše
v očistci
Ne 2.2. Za † Františka Sokola a Josefa Manu.
za † a živou rodinu
Lukavec
Ne 26.1. Za † Břetislava Sokola
Čt 30.1. Za † Bruna Černína
Ne 2.2. Na úmysl dárce
Vrchy
Ne 26.1. Za † Bohumila Hansguta, rodiče
a sourozence
Ne 2.2. Za † Anežku Maliňákovou, syna
Adolfa a zetě Stanislava

