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

D EN P ÁNĚ
5. neděle v mezidobí

9. února

neprodejné

K zamyšlení
Abychom pochopili, v jakém slova
smyslu mají být Kristovi učedníci solí
země a světlem světa, je nutné zasadit
dnešní evangelium do jeho dějinného
kontextu. Tato slova Kristus pronesl
v rámci tzv. horského kázání a jsou
umístěna těsně za blahoslavenstvími.
Blahoslavení
chudí duchem,
plačící, tiší, toužící po spravedlnosti, milosrdní,
čistého
srdce,
působící pokoj
a trpící pronásledování pro Krista. A na závěr
výzva – radujte
se a jásejte, když
žijete
takové
životy, neboť hojná je vaše odměna
v nebesích.
Cílem člověka, který žije v současném
světě – a myslím, že v historii tomu tak
bylo vždycky – je usilovat o pohodlí,
úspěch a bohatství. A podřídit tomu
všechno ostatní. Mnohdy i své ideály
a morální hodnoty. Nikdo nechce dobrovolně trpět a být nešťastný, a snažíme se
tomu velkým obloukem vyhnout.
A právě v tom spočívá slanost a světlo

učedníků Krista. Dnešní svět pokládá za
nejvyšší hodnotu lidský život. Můj vlastní
život. Štěstí a pohodu. Nicméně pro Kristovy učedníky je nejvyšší hodnotou Ježíš
sám. A věčné společenství s ním v nebi.
Pro víru v tuto budoucnost je Ježíšův učedník ochoten ledacos obětovat:
dočasné
pohodlí
i hmotné zabezpečení. Nikdy ale
vlastní duši! A to
pochopitelně přináší
problémy
a útoky. Primárně
od ďábla skrze lidi.
Kdo je tedy solí
a světlem?
Ten,
kdo v naději na
lepší pokračování
života nesleví ze
své věrnosti Kristu, ba naopak – s hlubokou
radostí (není myšleno umělohmotné keep
smiling) očekává budoucnost, která je plně
v rukou Božích.
Takto prožívané ústrky a nepříjemnosti, jež
vyplývají z věrnosti Bohu, jsou solí. Dávají
světu ochutnat něco ze vztahu s Bohem,
kterého nevidí, a jsou pro ně světlem
k jedinému Zdroji takového života. Světlem, které neukazuje k věcem pozemským,
ale JINAM.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 10. 2.
1 Král 8,1-7.9-13
Mk 6,53-56
Teprve po příchodu Božího
Syna se naplnilo dokonalé
přebývání Boha mezi lidmi. V
tiché chvíli si uvědomím, že
jsme zahaleni oblakem jeho
přítomnosti. Kéž před jeho
slávou neutíkáme…
ÚTERÝ 11. 2.
1 Král 8,22-23.27-30
Mk 7,1-13
Živá modlitba Šalomounova
ať je vzorem pro mé tiché
chvíle, tedy pro setkání s Ním
v chrámu mé duše. Opravdu –
Bůh chce bydlet se svým lidem na této zemi!

1. čtení Iz 58,7-10
Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům;
když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc
svému bližnímu.
Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy
zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za
tebou Boží sláva.
Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o
pomoc, a on řekne: ‘Zde jsem!’
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě
mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo,
tvůj soumrak se stane poledním jasem.“

Žalm 111
Spravedlivý září v temnotách jako světlo.

Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným
lidem, – je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. –
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, – stará
se o své věci podle práva.
Neboť navěky nezakolísá, – ve věčné paměti buSTŘEDA 12. 2.
de spravedlivý. – Nemusí se obávat zlé zprávy, –
1 Král 10,1-10
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina.
Mk 7,14-23
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, – rozděluje, dáKrálovna ze Sáby, ač pohan- vá chudým, – jeho štědrost potrvá navždy, – jeho
ka, byla Šalomounovou zbož- moc poroste v slávě.
ností a vládou okouzlena. Kéž
2. čtení 1 Kor 2,1-5
dokážu i já a církev, ke které
náležím, zapůsobit na ty, kdo Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o
Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností
o Bohu nic nevědí.
nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás
nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukřiČTVRTEK 13. 2.
žovaného.
2 Den Páně

Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se
strachem a obavami. A moje mluvení a kázání
nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti,
ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se
vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moudrosti lidské.

Texty k rozjímání

1 Král 11,4-13
Mk 7,24-30
Náboženský rozklad na Šalomounově dvoře měl za následek politický rozpad jeho říše.
Pokud jsme víru v Boha vyZpěv před evangeliem
kázali jen do soukromé sféry,
Aleluja. Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě
následky se i dnes dostavují…
následuje, bude mít světlo života. Aleluja.

Evangelium Mt 5,13-16

PÁTEK 14. 2.
1 Král 11,29-32; 12,19
Mk 7,31-37
Celistvost pláště, dvanáct kusů, dvanáct kmenů… Kéž
dovedu víc chápat symboliku
bohoslužby!

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země.
Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K
ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a
lidé po ní šlapali.
Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí
všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby SOBOTA 15. 2.
viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v 1 Král 12,26-32; 13,33-34
nebesích.“
Také dnes platí: kdo chce získat politickou moc, zaútočí na
Ohlášky
to, co mu v tom překáží.
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 21 376 Kč.
Křesťanství je dnes vystaveno
♣ V úterý 11. února slavíme svátek Panny Marie genocidě. Důkaz jeho pravosLurdské a světový den nemocných. Při této příle- ti!
žitosti navštíví naší kněží v tomto týdnu nemocné
farníky a budou udělovat svátosti.
NEDĚLE 16. 2.
♣ Svátost pomazání nemocných budeme udělo- 6. neděle v mezidobí
vat hromadně při mších svatých: Stachovice – Sir 15, 16-21 (řec. 15-20)
úterý, Děrné – středa, Lukavec – čtvrtek, Fulnek 1 Kor 2, 6-20
– úterý a pátek. Přijetí svátosti nemocných je Mt 5, 17-37
spojeno se svatou zpovědí.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve středu zveme na setkání
v 8:30 na faru seniory.
♣ V pátek zveme ministranty
v 18 hodin na mši svatou a
následně na setkání.
♣ V sobotu 15. února zveme v
16 hodin na
mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ V pátek 21. února slavíme
blahoslaveného
Richarda
Henkese SAC. Na tuto památku se budeme společně připravovat při bohoslužbách
modlitbou novény k P. Richardu Henkesovi od středy
12. února.
♣ Členy farní rady zveme
v úterý 18. února v 19 hodin
na faru na setkání, ekonomická rada bude mít setkání od
20 hodin.
♣ Centru pro rodinu zve
v sobotu 22. února do Opavy
seminář s manžely Smékalovými na téma: Když se do
manželství vkrádá stres Přihlášky:jdostalova@prorodiny.
cz, mobil: 731625617.
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Úmysly mší svatých

9.2. - 16.2.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

9.2. Za † Miloslava a Emílii Šichorovy
a živou rodinu
11.2. ______________________
12.2. ______________________
13.2. ______________________
14.2. Za členy živého růžence
15.2. ______________________
16.2. Za † Gerharda Klose a syna
Stachovice

Ne 9.2. _______________________
Út 11.2. Za členy živého růžence
Ne 16.2. _______________________

Děrné
Ne 9.2. Za † a živou rodinu Gebauerovu
St 12.2. Mše svatá za farnost
Ne 16.2. Za † a živou rodinu Dahmovu

Lukavec
Ne 9.2. Za † Ludmilu Kudělovou
Čt 13.2. Mše svatá za farnost
Ne 16.2. Za rodiče Sokolovy
Vrchy
Ne

9.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Ne 16.2. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
dceru Alenu, rodiče a sourozence

