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

D EN P ÁNĚ
2. neděle v mezidobí

17. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Kolem Ježíše se pohybovalo, jak víme z
evangelií, množství lidí. Někteří byli
zvědaví, jiní chtěli uzdravit, někteří se
zajímali o náboženské otázky, mnozí se
třeba jen přidali k houfu, když jim byl
Ježíš sympatický. Ale jen někteří se vydali na cestu za ním. Oslovil je a oni ho
následovali. Jen někteří se tedy stali
učedníky. A přece se vším důrazem ukazuje evangelium, že o toto následování
jde, že jde o to stát se učedníkem.
Prvé setkání s
Ježíšem může
být zcela náhodné
nebo
může být pro
člověka nečekané a překvapující,
jako
bylo pro Natanaela. Ale ať
už je to tak
nebo onak - toto setkání otevírá teprve
cestu k "větším věcem". V Ježíšovi je
totiž opravdu nový, živý "Jákobův žebřík" - Ježíš sám spojuje nebe a zemi,
lidské a božské. A člověk, který se stane
jeho učedníkem, bude na tento žebřík
zaveden. Uvidí "anděly sestupovat a vystupovat" - zakusí božské věci v lidském
životě a pozná, jak tyto "dva světy", za
sebe nezaměnitelné, v Ježíši pevně souvisí.
Učedníci si sami navzájem pomáhali k
Ježíšovi - jeden ukazoval cestu druhému, než se i on s Ježíšem setkal. Tak je
to stále. Někdy bychom rádi někoho k

Ježíši "přistrčili". Může se to i povést. Ale
rozhodující je, jestli Ježíš právě teď tohoto
člověka osloví (to nezáleží na nás!) a jestli
mu tento oslovený kladně odpoví. Co tedy
na nás záleží? Zřejmě to, jestli ukážeme
dotyčnému člověku pravdu, a to pravdu na
svém životě. Jestli totiž jsme se za Ježíšem
vydali, jestli jsme se stali jeho učedníky.
Pokud bychom byli jen částí přihlížejícího
davu (byť třeba nadšeně aplaudujícího),
ukazujeme něco špatného, ukazujeme nepravdu. Ježíš nechtěl stoupence,
fanoušky, ale následující učedníky. Pokud tedy
jdeme za Ježíšem
a s ním, pak ukazujeme, že životní
cesta je takto skutečně možná. Že
lze jít cestou, na
které člověk dává přednost pravdě před lží,
Bohu před člověkem, lásce před sobectvím,
nesnadnému před snadným, kříži před zachováním života za každou cenu. Jestliže
totiž jen neříkáme, že Ježíš je Vykupitel,
Mesiáš, ale jestliže se On naším vykupitelem skutečně stal a my o tom víme, potom
nahrazujeme mnoho řečí svědectvím vlastního života. Ukazujeme i beze slov jinou
alternativu k životu, který vedou druzí.
Ovšem aby tato alternativa byla věrohodná,
musí být žita celým srdcem a často se musí
žít dlouho, velmi dlouho, aby nemohla být
považována jen za výstřednost nebo chvilkové mladické vzplanutí.

Texty k rozjímání

1. čtení 1 Sam 3,3b-10.19

PONDĚLÍ 18. 1.
Panna Maria, Matka jednoty křesťanů
Žid 5,1-10
Mk 2,18-22
Platí stále: nedivme se, že
křesťanství trhá naše staré,
nevhodné nádoby, měchy,
do kterých jej uzavíráme. Je
totiž živé a bouřlivé.

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu
Hospodin zavolal: „Samueli!“ On odpověděl:
„Tady jsem.“ Běžel k Elimu a řekl: „Tady jsem,
volal jsi mě.“ On pravil: „Nevolal jsem tě, vrať
se a spi.“ Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: „Samueli!“ Samuel vstal, šel k Elimu a řekl:
„Tady jsem, volal jsi mě.“ On odpověděl:
„Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi.“ Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově.Hospodin zavolal opět
Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl:
„Hle, tady jsem, volal jsi mě.“ Tu Eli pochopil,
že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: „Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: ‘Mluv,
ÚTERÝ 19. 1.
Hospodine, tvůj služebník poslouchá.’“ Samuel
Žid 6,10-20
tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: „Samueli, Samueli!“ A
Mk 2,23-28
Neškodí i dnes si uvědomit, Samuel řekl: „Mluv, tvůj služebník poslouchá.“
Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil,
že Ježíš je pánem nad mnoha aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.
projevy naší zbožnosti, tam,
kde se jedná o pouhou zvy- Žalm
Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
kovost, popřípadě dokonce o
dobrý pocit z našeho výkoPevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně
nu.
sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou píseň vlo-

STŘEDA 20. 1.
Žid 7,1-3.15-17
Mk 3,1-6
Nepodobám se občas těm,
kdo na Ježíše dávali pozor?
Nesleduji církev, papeže, jen
abych mohl kritizovat?

žil mi do úst, – chvalozpěv našemu Bohu.
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežádáš, –
tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád splním tvou vůli, můj
Bože, – tvůj zákon je v mém nitru.“
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, ty to víš,
Hospodine!

2. čtení 1 Kor 6,13c-15a.17-20
ČTVRTEK 21. 1.
Žid 7,25 – 8,6

2 Den Páně

Bratři! Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán
pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou
mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kris-

tovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden
duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích,
kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se
však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu
tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha
svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal
Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste
přece koupeni, a to za vysokou cenu. Oslavujte
proto Boha svým tělem.

Evangelium Jan 1,35-42
Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na
Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu:
„Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde
bydlíš?“ Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy,
viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo
kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou
učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl
Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl
svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl
ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi
Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to
je v překladu Petr (Skála).

Ohlášky
♣ V pondělí slavíme v církvi památku Panny
Marie, Matky jednoty křesťanů.
♣ Od 18. do 25. ledna budeme prožívat Týden
modliteb za jednotu křesťanů. Téma nadcházejícího týdne: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete
hojné ovoce“. Po celý týden se budeme ve všech
kostelích při mši svaté modlit za jednotu křesťanů.
♣ V pátek 22. ledna při mši svaté v 18 hodin si
připomeneme zakladatele pallotinů a našeho duchovního otce sv. Vincence Pallotiho.
♣ V sobotu 23. ledna zveme v 16 hodin na mši
svatou s nedělní platností do Jerlochovic.

Texty k rozjímání
Mk 3,7-12
V oné lodičce mohu spatřovat církev. Je i mým úkolem
pomáhat a vytvářet podmínky, aby Syn Boží mohl i
dnes uzdravovat vše, co je
neduživé.
PÁTEK 22. 1.
Žid 8,6-13
Mk 3,13-19
Jak odlišné povahy k sobě
Pán zavolal! Podobně různé
„typy“ zve i dnes. Výzva ke
snášenlivosti v církvi –
vždyť On je stále uprostřed.
SOBOTA 23. 1.
Žid 9,2-3.11-14
Mk 3,20-21
Lidí, zapálených pro Boží
království, kteří jsou ochotni
zříci se svých potřeb, bychom si měli víc vážit. Nebo
je alespoň nekritizovat…
NEDĚLE 24. 1.
3. neděle v mezidobí
Jon 3, 1-5. 10
1 Kor 7, 29-31
Mk 1, 14-20

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Příští neděli 24. ledna budeme slavit mši svatou ve farním kostel v 9 a v 16 hodin.
♣ Papež František stanovil, že
3. neděle v liturgickém mezidobí se bude v katolické
církvi po celém světě slavit
jako neděle Božího slova.
Svatý otec nás tím chce
pozvat k duchovní četbě a
důvěrné znalosti Božího slova. ČBK proto přesunula sbírku na biblický apoštolát na
tuto neděli, tedy na 24. ledna.
♣ U příležitosti Neděle Božího slova, zveme ty, kdo při
liturgii slouží čtením Božího
slova na on-line formační setkání lektorů. Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami
v délce 15 minut a následnou
diskusí. Online setkání se koná 21. ledna ve 20:00 přes
youtube nebo zoom. Přihlášení a informace na liturgie.cz.
♣ Zveme v letošním roce mladé od 14 let a všechny ostatní,
kteří mají zájem, na přípravu
na svátost biřmování. Nejprve
prosíme o přihlášení, abychom dále mohli spolupracovat. Přihlášku: jméno a příjmení, věk, místo křtu
a kontakt (tel., e-mail) zašlete
na
e-mail:
farnostfulnek@seznam.cz. V případě
jakýchkoli dotazů se můžete
obrátit na otce Jana Davida
(tel: 737 556 450, email: hanysekdavid@seznam.cz). Přihlášku
prosíme
zašlete
nejpozději do 14.02.2021.
Těšíme se na společnou cestu
víry v síle Ducha svatého.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

17.1.2021 – 24.1.2021
Fulnek

Ne 17.1. 9:00 Za † manželé Königovy
16:00 ____________________
Út 19.1. Za † rodiče Sokolovy a za duše
v očistci
St 20.1. _______________________
Čt 21.1. Za † Františka Trávníka, sourozence
a živou rodinu
Pá 22.1. Za † rodiče, zetě, snachu a požehnání
pro živou rodinu
So 23.1. 8:00 Za † Vladislava Vaněčka,
2 manželky, syna a zetě
16:00 _____________________
Ne 24.1. 9:00 Za † rodiče Surovcovy,
syny Petra a Jiřího a živou rodinu
16:00 _____________________
Stachovice
Ne 17.1. __________________
Út 19.1. Za † Františka Porubu, manželku
a živou rodinu
Ne 24.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy,
syna, zetě a živou rodinu
Děrné
Ne 17.1. Za † Jiřího Štalcera a manželku
St 20.1. Mše svatá za farnost
Ne 24.1. Za † Josefa a Emilii Kolovratovy
a jejich rodiny
Lukavec
Ne 17.1. Na úmysl dárce
Čt 21.1. Na úmysl dárce
Ne 24.1. __________________
Vrchy
Ne 17.1. Za † Kristýnu Pavlíkovou, rodiče
a sourozence
Ne 24.1. Mše svatá za farnost

