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

D EN P ÁNĚ
7. neděle v mezidobí

23. února

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium je o lásce. Ne
o takové té filmové nebo knižní, ale
o lásce Boží. O lásce, kterou miluje Bůh
a nám ukládá, abychom, chceme-li být
jeho učedníky, milovali své bližní stejným způsobem.Podle této podoby Boží
lásky nestačí milovat jen ty, nám lásku
opětují. To je
snadné a je toho
schopna
naprostá většina lidí. Natolik
egoistických
jedinců, kteří
milují
pouze
sebe, se nevyskytuje zas takové množství.
Většina lidí je
schopna lásky
k těm, kdo se
k nim chovají hezky.
Jenomže taková láska je velmi vzdálená
té Boží, o níž mluvíme. Kdyby Bůh miloval takto, nikdy by neposlal svého Syna, aby se za nás obětoval; protože lidé
od něho odešli, pohrdli jeho láskou
i dary a ve svých životech se v průběhu
celé historie chovají zcela v rozporu
s tím, jak je stvořil.

Bůh však lidstvo, které se proti němu neustále protiví, miluje natolik, že dal svého
Syna. A pro Syna ani smrt nebyla hranicí,
před kterou by se zastavil – tak nedozírná
je jeho láska! Hezky se o tom povídá
a medituje, někdy je však třeba poohlédnout se po praktických příkladech.
Například
naši politici: Modlíme se za ty,
kteří
podle
nás škodí
naší
zemi? Nebo bezdomovci: Kolikrát jsme jim
pomohli
a oni
nás stejně znovu
a znovu zklamali?! Je naše ochota jim pomoci
závislá na jejich
adekvátní odpovědi? Na polepšení jejich
života? Nebo je naše láska ta Boží
a budeme pomáhat, i když se v jejich životě
nic nezlepší? Zkusme alespoň zatoužit být
dokonalí, jako je dokonalý náš nebeský
Otec. Pomoci nám v tom může jeho láska.
Když si představím svůj vlastní život a jeho
nekonečné dary, které mi stále dává… Ať
už na to reaguji, nebo ne.

Texty k rozjímání

1. čtení Lv 19,1-2.17-18

PONDĚLÍ 24.2.
Jak 3,13-18;
Mk 9,14-29
Autor listu přesně popisuje
příčiny nespravedlnosti a nepokoje ve společnosti. Chci si
počínat tak, abych nefalšoval
pravdu, abych nebyl sobecký?

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí,
poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!
K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil
hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já
jsem Hospodin!“

ÚTERÝ 25.2.
Jak 4,1-10;
Mk 9,30-37
Chci se vzepřít zlu a prosit v
Pánově duchu; Bůh se staví
proti pyšným – nechci k nim
patřit! Pak se dostaví pravá
radost…

Žalm 102
Hospodin je milosrdný a milostivý
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby,
– on tě věnčí láskou a slitováním.
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý
a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s námi podle
našich hříchů – ani podle našich vin nám neodplácí.
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje
od nás naše nepravosti. – Jako se smilovává otec
nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi,
kdo se ho bojí.

STŘEDA 26.2.
Popeleční středa
Jl 2,12-18
2 Kor 5,20 – 6,2
Mt 6,1-6.16-18
Čím je ve společnosti méně
naděje, tím víc je zapotřebí
našeho svědectví. Vynikne
touha po „dni spásy“, po záchraně! Ukazovat směr, od- 2. čtení 1 Kor 3,16-23
kud záchrana přijde, ať je
mým úkolem v nastávající Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve
vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám,
době postní.
toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten
chrám jste vy!
ČTVRTEK 27.2.
Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás,
Dt 30,15-20
že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se naLk 9,22-25
Možná budu odmítán se svým před stát „pošetilým“. Jenom tak se stane moudsvědectvím. Sdílení nepocho- rým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v
pení spolu s Ježíšem může být očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu:
velmi silným impulsem k lás- ‘Bůh chytá moudré v jejich chytráctví,’ a dále:
‘Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.’
ce…
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece
vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to,
PÁTEK 28.2.
2 Den Páně

co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je va- Texty k rozjímání
še. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
Evangelium Mt 5,38-48
Zdánlivou nepřítomnost Pána
Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo a pocit odloučení od něj zná
řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám asi každý. Ale trpělivé snášeříkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když ní může být tím pravým potě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i dru- stem.
hou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé
šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, SOBOTA 29.2.
abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Iz 58,9b-14
Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od Lk 5,27-32
tebe vypůjčit, se neodvracej.
Nekritizuji i já církev a její
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližní- představitele, když se víc věho’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám nují lidem na okraji než
říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, „zbožným a věrným“? Nezakdo vás pronásledují. Tak budete syny svého ne- zlívám právě toto současnému
beského Otce, neboť on dává vycházet svému papeži?
slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
NEDĚLE 1.3.
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou 2. neděle postní
budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? Gn 2,7-9; 3,1-7
A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte Řím 5,12-19
zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však Mt 4,1-11
buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský
Otec.“
Popeleční středa

Ohlášky
♣ Postní doba je obdobím zamyšlením se nad
Ježíšovým
umučením,
ukřižování
a
zmrtvýchvstáním, nad tím, co pro nás z lásky
vykonal. Proto nás církev zve a nabízí pobožnost
křížové cesty. Zveme k tomuto společnému či
soukromému zamyšlení. Ke společné křížové
cestě zveme na vesnicích vždy půl hodiny před
mší svatou.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy
farního kostela.
♣ V pátek 5. června proběhne Noc kostelů, do
které se zapojí i naše farnost (kostel sv. Jana
Křtitele a sv. Barbory v Lukavci). Zveme všechny, kteří by chtěli pomoci, ve čtvrtek 27. února
po mši svaté (17:45) do kostela v Lukavci na 1.
organizační schůzku.

♣ Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou začínáme 40 denní přípravu na velikonoční svátky. Zveme na
liturgii s udělováním popelce:
Fulnek – 8:00 – klub
Fulnek – 18:00 – farní kaple
Děrné - 17 hodin.
V Lukavci, Stachovicích a ve
Vrchách bude udělován popelec dodatečně v neděli 1.
března při mši svaté.
Popeleční středa je dnem přísného půstu.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V pondělí 17. února začaly
práce na obnově kostela Nanebevzetí
Panny
Marie
v Jerlochovicích. Opravy se
budou týkat věže a fasády
kostela. Na pořadu bohoslužeb se nic nemění. Prosíme,
abyste dbali o svoji bezpečnost.
♣ 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
www stránkách. Přihlásit se
můžete u Ludmily Erteltové.
♣ Město Fulnek spolu s MKC
Fulnek pořádá v kostele svatého Josefa výstavu obrazů
malíře Jaroslava Kozla. Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek v 17 hodin. Jedná se o
prodejní výstavu, výtěžek bude věnován na podporu hospicové péče Strom Života.
♣ Srdečně jste zváni na poutní
zájezd do Medžugorje. Odjezd autobusu 21. června v
odpoledních hodinách na trase
Dolní Lhota, Fulnek, Olomouc, Brno. Návrat domů 27.
června. Předpokládaná cena:
2 790 Kč + 112 Euro. Přihlášky: CK AVETOUR s.r.o.:
email:
prodej@avetour.cz,
zajezdy@avetour.cz, Mobil:
602 441 670, 720 993 837,
https://www.avetour.cz/
objednavka/2020medzugorje.html.
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Úmysly mší svatých

23.2. - 1.3.2020
Fulnek

Ne 23.2. Za † Annu Šindlerovou, manžela,
syna a živou rodinu
Út 25.2. Za víru a uzdravení
St 26.2. 8:00 klub - mše svatá za farnost
18:00 kaple - prosba o Boží ochranu
Čt 27.2. ______________________
Pá 28.2. Za † Františka Pánka a požehnání
pro živou rodinu Rozsypalovu
So 29.2. ______________________
Ne 1.3. Za † Josefa Šenka a požehnání pro
živou rodinu Šenkovu a Seidlerovu
Stachovice
Ne 23.2. _______________________
Út 25.2. _______________________
Ne 1.3. _______________________
Děrné
Ne 23.2. Za † a živou rodinu Lechovu
a Wolfovu
St 26.2. Za † Jiřího Pavlíčka
Ne 1.3. Za † rodinu Mangoltovu a Machalovu,
za živou rodinu
Lukavec
Ne 23.2. David
Čt 27.2. Za rodiče a sourozence
Ne 1.3. Za † Jaromíra Volného
Vrchy
Ne 23.2. Za † Karla Pešla, rodiče, sourozence
a za celou živou rodinu
Ne 1.3. Za † Jana a Drahomíru Víchovy,
bratra a rodiče z obou stran

