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

Svátek Svaté Rodiny

27. prosince

neprodejné

K zamyšlení
Je asi dost běžné považovat za ideál
křesťanské rodiny pokojný a vydařený
život, nerušený nenadálými událostmi.
Vždyť "pokojný život" je znamením
Božího požehnání, ne? Poněkud odlišný
"ideál" nám však ukazuje rodina nazaretská: její život nebyl vůbec jednoduchý, bez problémů. Ba naopak. Od začátku do konce problémy
byly a jaké. Už jen "divné
početí": unesl to Josef se
stoickým klidem? Ne tak
úplně: chtěl přece Marii
propustit. A pak úklady
dítěti, únik do Egypta, návrat a opět strach o budoucnost. Problémy byly,
skoro by se dalo říct, ještě
větší než v mnoha jiných
rodinách. Nepřehlédněme
však, že Josef a Maria se nikdy nenechávali "determinovat" těmito nesnázemi,
ale zůstávali otevřeni pro Boží "cestu": a
vyplácelo se jim to. Bůh totiž vytvářel
cestu tam, kde nebyla cesta. Na Josefovi
a Marii je sympatické to, že přes tíhu
"neřešitelných" potíží dokázali stát před
Bohem a naslouchat mu. A nejen naslouchat, ale také přijmout jeho slovo do
konkrétní životní situace. To není vůbec
samozřejmé. Vždyť "v problému" je velmi svůdné "prorazit si cestu sám" a nechat Boha stranou.
Z toho je trochu patrné, že rodina nazaretská neměla "tři členy", ale spíš čtyři:
tím čtvrtým byl samotný Bůh. A v této

rodině nebyl "hostem", ale skutečným členem, který "měl co říct" do konkrétních
problémů a plánů. To se mohlo uskutečnit
díky otevřenosti Marie i Josefa: oba vytvořili pro Boha prostor nejen "slovy", ale
hlavně jednoznačným postojem. Postavili
Boha do středu své rodiny: od
něj si nechali "nabourat"
vlastní plány. Bůh nepřinesl
vždy "klídek" do jejích životů: ani na začátku, ani později. Vždyť potulný kazatel z
Nazareta
vytvářel
často
"problémy" rodičům: nechoval se zrovna jako syn, který
by jim "dělal samou radost".
Které rodiče by potěšilo, kdyby ztratili syna a teprve po
třech dnech ho našli v chrámu? A koho by nezarazila
odpověď "copak jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého
Otce"? Kterou matku by potěšilo, že syn
upřednostňuje učedníky? A která matka by
viděla s nadšením, jak vlastní syn umírá
hanebnou smrtí na kříži?
Rodině nazaretské nebyl přisouzen lehký
život, ale zato požehnaný: už samotná Maria chválí Boha za jeho divy v Magnifikat.
A právě toto vědomí Boží blízkosti dodával
Svaté rodině sílu přestát všechny nepříjemnosti. V těch těžkostech se Bůh osvědčil
jako "Bůh s námi", jako Bůh, který nenechává tonout "v bahně" problémů, ale podává svoji pomocnou ruku. A tento Bůh
"Emanuel" je stejný pro nazaretskou rodinu
jako pro nás: včera jako dnes.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28. 12.
svátek sv. Mláďátek
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 2,13-18
Chlapci z Betléma nemohli
ještě ani mluvit, a přesto vydali svědectví o Kristu. Chci
se vyvarovat zbytečných slov.
A svědčit svým životem!

1. čtení Sir 3,3-7.14-17a
Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil
právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje
své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních
dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí
otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku.
Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap
ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj
ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá
se ti jako náhrada za tvé hříchy.

ÚTERÝ 29. 12.
1 Jan 2,3-11
Lk 2,22-35
Letošní vánoční svátky mo- Žalm 128
hou být zlomem: kéž se můj
vztah k Bohu promítne do
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
vztahu k lidem v okolí.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
STŘEDA 30. 12.
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
1 Jan 2,12-17
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Lk 2,36-40
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
Tento vzkaz otcům, mládeži, tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
dětem – shrnuje vše, co jsme kolem tvého stolu.
v uplynulém roce mohli zaku- Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hossit. Může být inspirujícím podina.
–
Ať
ti
Hospodin
poselstvím do nového roku!
požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma
– po všechny dny svého života.
ČTVRTEK 31. 12.
1 Jan 2,18-21
2. čtení Kol 3,12-21
Jan 1,1-18
Boží Slovo, jeho záměr, se Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní
stává tělem. Zhmotnění jeho projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu,
dobroty, jeho stopu, mohu pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzápoznávat i v druhých lidech. jem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhéSnažil jsem se o to v uplynu- mu. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A
lém roce?
nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je
svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne
PÁTEK 1. 1. slavnost
Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jedMatky Boží Panny Marie
nom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať
Nm 6,22-27
je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem
Lk 2,16-21
poučujte a napomínejte.
Pastýři zvěstují a vyprávějí. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy,
Předsevzetí do nového roku: chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte
ani já si nechci nechávat ra- nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše
2 Den Páně

a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte
svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k
ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

Evangelium Lk 2,22-40
Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova
Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho
představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně:
„Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť,
jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček
nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk
spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého
mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí
Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do
chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše,
aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:
„Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka
podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny
národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni
údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim
požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je
ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli
a jako znamení, kterému se bude odporovat – i
tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene.
Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a
sedm roků žila v manželství, potom sama jako
vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli,
velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo
očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali
všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje
do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

Texty k rozjímání
dostnou zvěst pro sebe!
SOBOTA 2. 1.
1 Jan 2,22-28
Jan 1,19-28
Jan svědčí o Ježíšovi tím, že
pozornost od své osoby převádí k Ježíšovi. Kéž i já svědčím o tom, že uprostřed nás je
ten, kterého neznáme. Nechybí při našem zvěstování smysl
pro tajemství?
NEDĚLE 3.1.
2. neděle po Narození Páně
Sir 24, 1-4. 12-16
Ef 1, 3-6. 15-18
Jan 1, 1-18

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
zapojili do vánoční výzdoby
našich kostelů a všem těm,
kteří pro nás všechny připravili krásné prožití svátků Narození Páně.
♣ Ve dnech 27.12. a 1.1. –
3.1. vždy od 17 do 19 hodin
zveme do kostela Nejsvětější
Trojice na vánoční večery.
Pokud máte někdo zájem pomoci s hlídáním kostela při
vánočních večerech, můžete
se obrátit na o. Jozefa –
731322087.
♣ Zveme vás k betlému do
kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Jerlochovicích. Vznikal během roku díky jednomu
řezbáři a díky štědrým dárcům. Bude poprvé vystaven
ve vánoční době: 27.12., 3.1.
a 10.1., vždy od 14:00 do
15:00.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ V pondělí 28. 12., na svátek
svatých Mláďátek, mučedníků
zveme v 18 hodin do farního
kostela na mši svatou.
♣ Ve čtvrtek 31. prosince zveme v 15 hodin do kostela ve
Fulneku na pobožnost na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok a ve 20 hodin na mši
svatou slouženou na poděkování a s prosbou o Boží požehnání do nového roku do
Jerlochovic.
♣ Pořad bohoslužeb v pátek 1.
ledna na Slavnost Matky Boží
Panny Marie a v neděli 3. ledna: Stachovice 7:30, Děrné
8:00, Fulnek 9:00 a 16:00,
Lukavec 10:30, Vrchy 10:30.
♣ V sobotu 2. ledna bude mše
svatá s nedělní platností v 16
hodin v Jerlochovicích.
♣ Tento a příští týden nebudou odpolední adorační modlitby v kapli na faře.
♣ Také letos můžete podpořit
Tříkrálovou sbírku. Dnešní
netradiční doba však vyžaduje
netradiční řešení. Přispět můžete přímo na účet Tříkrálové
sbírky 66008822/0800, v. s.
77708011. V naší farnosti
můžete přispět na Tříkrálovou
sbírku přímo do zapečetěných
kasiček ve všech kostelích po
mši svaté.
♣ Velké poděkování patří
všem, kteří podpořili naší farnost finančními dary na opravy a údržbu všech našich kostelů a kaplí, výzdobu a také
těm, kteří pamatují na farnost
v modlitbách.
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27.12.2020– 3.1.2021

Fulnek
Za Jana a Josefa Matějkovovy, za †
rodinu a poděkování pro živou rodinu
_______________________
_______________________
Za † rodiče, zetě, snachu a Boží
požehnání pro živou rodinu
15:00 farní kostel - na poděkování
Pánu Bohu za uplynulý rok
20:00 Jerlochovice - na poděkování
a s prosbou o Boží požehnání
do nového roku
Za † Jiřinu Bártkovou, † rodinu Durychovu a Boží požehnání pro rodinu
Bártkovu, 16:00 _________________
8:00 Fulnek____________________
16:00 Jerlochovice _______________
9:00 Za živou rodinu + 16:00 ______
Stachovice
__________________
__________________
Za živé a † kněze
Za † Karla Růčku, rodiče z obou stran,
rodinu Bačovskou a živou rodinu
Děrné
Za rodinu Erteltovu, Krommelovu
a Kopeckých
Za † Marii Filipskou a manžela
Za † Aničku Kolovratovou a duše
v očistci
Za † Josefa Kysilka a duše o očistci
Lukavec
Za zemřelou rodinu
Za členy živého růžence
Na úmysl dárce
Vrchy
Na poděkování kněžím, varhaníků,
ministrantům a všem, kteří se starají
o náš kostel
Mše svatá za farnost
Za † Adolfínu Marethovou, rodiče
a sourozence , za † Stefanii Briovou

