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D EN P ÁNĚ
2. neděle postní

8. března

neprodejné

K zamyšlení
Podstoupit zvýšenou námahu, když víme, že je pro nás v cíli připravené nějaké
příjemné překvapení, nebývá až tak náročné. Pokud si ale nejsme jistí, co a zda
nás na konci vůbec něco čeká, je pak
každý krok těžší
a těžší.
Kristus učedníků neřekl, že po výstupu na
vysokou horu prožijí
něco zcela výjimečného. A hora Tábor, kde
se podle tradice tato
událost odehrála, není
malý kopeček. Tehdy
na něj navíc nevedla
asfaltová silnice, ale
bylo třeba brodit se
přes kameny a trny
mnoha keřů.
Učedníci od Krista za
to, že s ním podstoupí
náročný výšlap, nic nepožadovali.
A Ježíš jim, aby povzbudil jejich ochotu
se k němu přidat, také nic neslíbil. Šli za
ním, protože to pro ně bylo zcela přirozené. Ať už s ním putovali po cestách
zpevněných a vcelku pohodlných, nebo
unaveni po celodenní aktivitě zamířili

strmě vzhůru.
A právě proto, že za svou ochotu jít za ním
nic nečekali, dostalo se jim velmi vzácného
zjevení. Sám Otec k nim promluvil
v oblaku a setkali se i s vykoupeným Mojžíšem a Eliášem. A toho
věčně
utrmáceného
a zpoceného Krista spatřili
ve slávě, které nebylo rovno nic, co doposud viděli.
Jít za Kristem bez vypočítavých postranních úmyslů
„co z toho budu mít“ přináší plody. Naše ochota
věrně následovat Ježíše,
i když jde z našeho pohledu do příliš strmého kopce
a ne právě příjemnou cestou, nezůstane bez odměny: Nejenže lépe poznáme
Krista, ale ocitneme se ve
společenství vykoupených,
zahaleni Otcovým oblakem.
Co je mým kopcem, do kterého se mi nechce jít a na jehož úpatí to vzdávám?
Všichni nějaký takový máme. Možná ho
dnes nevyjdeme celý, ale zítra postoupíme
zase o kousek výš. Nevzdávejme to! Nahoře na nás Někdo čeká.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 9. 3.
Dan 9,4b-10
Lk 6,36-38
Právě ve schopnosti odpouštět
a v jeho milosrdenství k druhým chci být jeho obrazem.
Pak budu i já sám šťastnější.
ÚTERÝ 10. 3.
Iz 1,10.16-20
Mt 23,1-12
Ježíš nevyzývá k jejich svržení, odstranění, ani k revoluci.
Ale ke změně chování
„odzdola“. Kéž i mě doba
postní povzbuzuje k opravdovosti.
STŘEDA 11. 3.
Jer 18,18-20
Mt 20,17-28
Starostlivá maminka synů
Zebedeových vystihla myšlení mnohých v církvi. U Pána
však platí úplně obrácené pořadí. Jak těžko se s tím smiřujeme!
ČTVRTEK 12. 3.
Jer 17,5-10
Lk 16,19-31
2 Den Páně

1. čtení Gn 12,1-4a
Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze
svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu
do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký
národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš
pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat.
V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.

Žalm 33
Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je
celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, –
země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, –
nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich
duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za
hladu.
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše
pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.

2. čtení 2 Tim 1,8b-10
Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás spasil a
povolal svým svatým povoláním, a to ne pro naše
skutky, ale z vlastního rozhodnutí a pro milost,
kterou nám dal v Kristu Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo teprve nyní, když přišel
náš spasitel Kristus Ježíš. On zlomil moc smrti a
přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.

Evangelium Mt 17,1-9
Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A
byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako
slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. A hle –
ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
Petr se ujal slova a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře,
že jsme tady. Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“
Když ještě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj
milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli tváří k
zemi a velmi se báli.
Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte,
nebojte se!“ Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen
samotného Ježíše.
Když sestupovali z hory, přikázal jim Ježíš:
„Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud nebude
Syn člověka vzkříšen z mrtvých.“

Texty k rozjímání
Bůh i dnes „jen“ napovídá.
Nepřesvědčuje, neláme, nedokazuje. Ostatně dnes víme, že
ani Ježíšovo zmrtvýchvstání
mnohé nepřesvědčí!
PÁTEK 13. 3.
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28
Mt 21,33-43.45-46
Kdo chce Pánovu vinici
uchvátit jen pro sebe, postará
se o to, že mu její správa bude
odňata. Mohu zde vnímat i
varování před projevy pocitu
výlučnosti a zakládání si na
vlastní „věrnosti“.

SOBOTA 14. 3.
Mich 7,14-15.18-20
Lk 15,1-3.11-32
Ohlášky
Nevystupuji někdy jako po♣ Ve sbírce na opravy farního kostela se vybralo slušný, věrný syn církve, kte26 660 Kč.
rý je pohoršen dobrotou Otce,
♣ V pátek ve Fulneku a na vesnicích během týd- která nezná hranic?
ne zveme půl hodiny před mší svatou k modlitbě
křížové cesty.
NEDĚLE 15. 3.
♣ V sobotu zveme v 16 hodin na mši svatou 3. neděle postní
s nedělní platností do Jestřábí.
Ex 17,3-7
♣ Každou postní neděli nabízíme v kostele svaté- Řím 5,1-2.5-8
ho Josefa od 8:30 příležitost ke svátosti smíření a Jan 4,5-42
místo modlitby růžence zveme ke společné mod-

Den Páně 3

Ohlášky
litbě křížové cesty.
♣ Dnes zveme na společnou
modlitbu křížové cesty do
Bílovce. Sraz v 15 hodin u
prvního zastavení. Parkování
je možné na ulici Pod
Hubleskou a na ulici Bezručova. Pokud potřebujete odvoz,
kontaktujte kněze.
♣ Mládež naší farnosti zve
děti od 1. do 9. třídy na miniminoš, který se bude konat od
27. do 29. března na faře
v Pohoři. Bližší informace u
Mariánky Feilhauerové. Cena
250 Kč.
♣ Děkanát Bílovec zve
v pátek 20. března od 16:30
do soboty 21. března do kostela svatého Bartoloměje
v Odrách k prožití 24 Hodin
pro Pána. Naše farnost povede
v sobotu od 15 hodin korunku
k Božímu milosrdenství. V
pátek od 18 hodin jste zváni
na večer chval. Po celou tuto
dobu bude otevřen kostel k
modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost k adoraci společné i soukromé, přítomen kněz
nabízející svátost smíření či
rozhovor.

4 Den Páně

Úmysly mší svatých

8.3. - 15.3.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá

8.3.
10.3.
11.3.
12.3.
13.3.

Za živou rodinu Hrabálkovu
Za dar zdraví a Boží ochranu
Mše svatá za farnost
_______________________
Poděkování za dar života s prosbou
o požehnání do dalších let pro celou
rodinu
So 14.3. ________________________
Ne 15.3. Za † Josefa Ertelta a živou rodinu

Stachovice
Ne

8.3. Za † rodiče Hiršovy, syny
s manželkami a zetě
Út 10.3. Za členy živého růžence
Ne 15.3. Za † Ladislava Vlka a živou rodinu
Děrné
8.3. Za † Miroslava Krystka, rodinu
Krystkovu a Šichorovu
St 11.3. Za rodinu Šmeidlerovu, Lukášovu,
Adlerovu a Bovierovu
Ne 15.3. Za † rodiče Bortlovy a duše v očistci
Ne

Lukavec
Ne 8.3. Kříž Stanislav
Čt 12.3. _____________________
Ne 15.3. _____________________
Vrchy
Ne 8.3. Mše svatá za farnost
Ne 15.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
a za † rodinu Melarovu

