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

D EN P ÁNĚ
6. neděle v mezidobí

16. února

neprodejné

K zamyšlení
Zákonem Židé označovali nejen desatero
Božích přikázání, ale všech pět knih
Mojžíšových dohromady. Všechna jeho
přikázání, která jsou tam uvedena.
Pokud Kristus mluví o Zákonu, mluví
o Tóře. A dodává, že ani to nejmenší
přikázání, které je tam napsáno, nepřišel
zrušit. Běda tomu, kdo by ho označil za
překonané či pro
nás dnes již neplatné. Jak tomu
máme rozumět?
Víte, které přikázání bylo v Bibli
řečeno jako první?
V ráji Bůh řekl
člověku, aby nejedl ze stromu poznání
dobrého
a zlého. Všechno
pro člověka stvořil a dal mu z lásky.
A pak toužil, aby se mu z té samé lásky
první lidé zcela odevzdali. Celé je to
vlastně tajemství Nejsvětější Trojice:
podstatou Božího života je, když se druhému plně odevzdáváme a dáváme mu
vše, co máme, naprosto zdarma.
A protože člověk byl stvořen skrze Syna, neseme si v sobě jeho sebe odevzdávající se podstatu, kterou v Trojici prožívá.
Hříchem tehdy na počátku jsme ale ztratili schopnost dát se ze vší hloubi srdce
Bohu. Důsledkem toho je, že člověk není schopen přijímat Boží život
a neustále se od něho odlučuje.
Všemi Božími přikázáními, která jsou
v Písmu svatém uvedena, nás Bůh vyzý-

vá k tomu, abychom se mu dali celým
svým životem. Proto Kristus říká, že je nepřišel zrušit a že každý, kdo by je za zrušené označoval, je nejmenší v Božím království. Z Božích výzev k naprostému odevzdání sebe sama nelze zrušit ani označit za
neplatné vůbec nic.
Kristus je všechna přišel naplnit. Jako první, jediný a poslední
člověk je přišel prožít
ze své vlastní podstaty
Syna Božího (Panna
Maria tak žila pouze
z jeho milosti a díky
spolupráci s ní). Na
zemi žil v lidském těle
život plný odevzdání,
kterého jsme my nebyli a nejsme schopni.
Tímto činem otevřel
cestu spásy pro každého, kdo se na něho
upne a zcela mu svěří svůj život.
Všechna Boží přikázání byla Kristem dokonale naplněna. Tím neskončila jejich platnost: v Kristu dál trvají. Bylo by však velmi
pomýlené, kdybychom se více než na Krista soustředili na tato jednotlivá přikázání
a usilovali je vší silou a mocí zachovat.
Nikdy se nám to nepovede. Vždycky něco
pokazíme. Lépe je upřít pozornost na Krista. Věnovat svůj čas a myšlenky pouze jemu. Cílem totiž není jen naše slepá poslušnost, aby pouze mé ruce, nohy a ústa konaly to, co si Bůh přeje. Podstatné je, aby mé
srdce bylo proměněno natolik, že bude toužit žít v souladu s Bohem.
A tuto proměnu nedovedou způsobit přikázání, ale pouze Bůh skrze Ježíše Krista.

Texty k rozjímání

1. čtení Sir 15,16-21

PONDĚLÍ 17. 2.
Jak 1,1-11
Mk 8,11-13
Pravá víra, pramenící z lásky,
přece nepotřebuje důkazy!
Nepídím se i já po rozličných
„zjeveních“ a úkazech? Nepovzdechl by si Ježíš nad mou
senzacechtivostí?

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci
zůstat věrným. Bůh před tebe položil oheň i vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým je
život a smrt, každému dá Bůh to, co kdo bude
chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemohoucí
a všechno vidí. Jeho oči hledí na ty, kdo se ho
bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovolení,
aby hřešil.

ÚTERÝ 18. 2.
Jak 1,12-18
Mk 8,14-21
Kvas farizejský a kvas herodovský dokáže zničit celou
mísu pečlivě připravených
surovin k přípravě těsta. Před
jakým kvasem by nás asi Ježíš varoval dnes?

Žalm 118
Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.

Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, – kteří
kráčejí v zákoně Hospodinově. – Blaze těm, kdo
dbají na jeho přikázání, – hledají ho celým srdcem.
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, – aby se jich
dbalo svědomitě. – Kéž jsou pevné mé cesty, –
abych zachovával tvé příkazy.
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ –
STŘEDA 19. 2.
a zachovával tvé slovo. – Otevři mé oči, – ať poJak 1,19-27
zorují divy tvého zákona.
Mk 8,22-26
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, – a
I dnes probíhá uzdravování budu ji věrně zachovávat. – Pouč mě, ať zachopostupně. Může se tak stát vám tvůj zákon – a chráním ho celým svým srdzkouškou naší trpělivosti. Kéž cem.
po příkladu našeho Pána dotahuji do konce úkoly, které mi 2. čtení 1 Kor 2,6-10
svěřil!
Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilejší. To však není moudrost tohoto světa ani moudČTVRTEK 20. 2.
rost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je
Jak 2,1-9
už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha,
Mk 8,27-33
Nejsem i já v pokušení občas plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro
Pánu radit, čeho by se měl nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo
vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože
vyvarovat, jak by měl věci kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neuřídit „po lidsku“ úspěšněji? křižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstujeJeho námitka „Jdi mi z očí, me to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač
odpůrče!“ by jistě zabolela i člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh
mě…
připravil těm, kdo ho milují’. Nám to Bůh zjevil
skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i
PÁTEK 21. 2.
hlubiny Boží.
2 Den Páně

Evangelium Mt 5,17-37
Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem
přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem
je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z
těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak
učil lidi, bude v nebeském království nejmenší.
Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v
nebeském království veliký. Říkám vám: Nebude
-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než
spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo
řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, propadne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se
na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo svého bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatracuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy
svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr
má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se
rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na
cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a
soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře.
Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud
nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že
bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám:
Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s
ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko,
vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe
lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než
aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svádí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od
sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo
do pekla. Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl
se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já
vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou –
mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a
kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizoložství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům:
‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou

Texty k rozjímání
Jak 2,14-24.26
Mk 8,34 – 9,1
Je přirozené, že každý má
snahu život zachránit. Ale
pokud jej ztratím ve službě
pro Krista, mám vyhráno. Kéž
mě to naplní horlivostí! A kéž
nelpím za každou cenu na
životě podle mých představ.
SOBOTA 22. 2.
svátek Stolce sv. Petra
1 Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Petrovo vyznání povzbudilo
Pána k předání klíčů. Jejich
užívání musí provázet láska a
odvaha jít občas proti zaběhaným zvyklostem. Dnes chci
zvlášť pamatovat na římského
biskupa…
NEDĚLE 23. 2.
7. neděle v mezidobí
Lv 19, 1-2. 17-18
1 Kor 3, 16-23
Mt 5, 38-48

Evangelium Mt 5,17-37
přísahu.’ Ale já vám říkám:
Vůbec nepřísahejte: ani při
nebi, protože je to Boží trůn,
ani při zemi, protože je to
podnož jeho nohou, ani při
Jeruzalému, protože je to
město velikého krále; ani při
své hlavě nepřísahej, protože
ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale
vaše řeč ať je: ano, ano – ne,
ne. Co je nad to, je ze Zlého.“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Členy farní rady zveme
v úterý 18. února v 19 hodin
na faru na setkání, ekonomická rada bude mít setkání od
20 hodin.
♣ Při mši svaté v pátek si připomeneme první liturgickou
památku P. Richarda Henkese
SAC, který byl v 15. 9. 2019
v Limburgu blahořečen.
♣ V pátek v 18 hodin zveme
děti a mládež na faru na setkání.
Děti
se
sejdou
k nácviku písní v 17 hodin na
faře.
♣ V sobotu si při mši svaté
v Jerlochovicích připomeneme svátek Stolec svatého Petra. O svátku Stolce svatého
Petra se připomíná událost,
kdy apoštol Petr vyznal Ježíše
jako Božího Syna a jako "Petr
– Skála" byl ustanoven
"základem církve".
♣ V neděli 22. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".
♣ Letošní duchovní obnova
děkanátu Bílovec na téma
„Jan Pavel II. v životě ženy“ a
„Jan Pavel II. v životě muže“
se bude konat v kostele svatého Ducha v Ostravě, pro ženy
v sobotu 14. března a pro muže v neděli 15. března. Bližší
informace na plakátku a na
webových stránkách farnosti.
Přihlásit se můžete u Ludmily
Erteltové.
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Úmysly mší svatých

16.2. - 23.2.2020
Fulnek

Ne 16.2. Za † Gerharda Klose a syna
Út 18.2. Za členy farní a ekonomické rady
a jejich rodiny
St 19.2. Za rodinu Šimčíkovu
Čt 20.2. _________________________
Pá 21.2. Za † prarodiče Ručkovy, jejich † děti
s prosbou o Boží požehnání pro živou
rodinu
So 22.2. Za † Janu Ševčíkovou a rodiče
Ne 23.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna
a živou rodinu
Stachovice
Ne 16.2. _______________________
Út 18.2. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
rodinu
Ne 23.2. _______________________
Děrné
Ne 16.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
St 19.2. Za † Editu, Tibora a Oskara
Linkeschovy a živou rodinu
Ne 23.2. Za † a živou rodinu Lechovu
a Wolfovu
Lukavec
Ne 16.2. Za rodiče Sokolovy
Čt 20.2. Za † Františka Pavlíka
Ne 23.2. David
Vrchy
Ne 16.2. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
dceru Alenu, rodiče a sourozence
Ne 23.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za celou živou rodinu

