D EN P ÁNĚ
LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

2. neděle v mezidobí

16. ledna

neprodejné

K zamyšlení
Křesťanství se často vytýká, že je útěkem ze života. Že člověk tak opouští
normální "arénu" lidských zápasů a
uchyluje se do jakéhosi speciálního odděleného náboženského světa, který je
považován za poněkud snový svět, v
němž se člověk vyhne mnoha konkrétním starostem. Tato kritika není zcela
neoprávněná, protože charakterizuje
přístup
řady
křesťanů.
Ale
přesto nezasahuje
křesťanství
jako takové. Pán
Ježíš tak nejednal. Neodváděl
své učedníky do
"duchovních
rezervací",
na
skrytá místa, kde
by teprve - izolován od světa - něco dělal. Naopak, Ježíš dělá vše zjevně, v normálním proudu života. Právě a jedině
tam se odehrávají ty nejpodstatnější věci. Přichází na svatbu. A tam mají vše:
ženicha, nevěstu, společnost, služebníky. Ale nemohou dál slavit - nemají víno. Jsou to věřící Židé, vždyť mají i nádoby k očišťování, tedy ke kultickým
úkonům. Ježíš tedy vstupuje do této situace, ale ne jako kouzelník, ne jako "deus
ex machina" antických dramat, který
vyvedl vždy hru ze slepé uličky. Ježíš
přichází jako ten, kdo je poslán od Otce,
kdo udělá to podstatné, až přijde jeho
hodina. A tak na upozornění a žádost
své matky jedná: nechá naplnit číše ur-

čené k očišťování vodou a dělá z ní víno. A je toho vína dost, nádoby byly
naplněny až po okraj. To není jen historka ze života Ježíšova, to je mnohem víc.
Je to hluboký symbol, který ukazuje, co
udělal Ježíš s Izraelem a lidstvem.
Prázdné nádoby, určené k očišťování,
které byly služebníci schopni naplnit
pouze vodou, to je obraz Izraele, snad
zbožného,
ale
prázdného.
A
také obraz lidstva, činného, ale
bezradného, které není schopno,
stejně jako Izrael, opatřit si to,
co je nezbytné spásu, tedy záchranu, plnost. A
Ježíš právě toto přináší. I na jiném místě
Nového zákona (Mt 9,17) je Boží království, to "jedinečné nové", co Ježíš
přináší, označeno jako víno. Tímto vínem, Božím královstvím, je Ježíš schopen připravit nádoby, které on sám určí!
A jako jediný přináší skutečnou plnost
radosti, a víno bezpochyby dobré.
Je-li tedy nějaká nádoba našeho života,
našeho společenství, oblasti církve
prázdná, nemá cenu chtít si do ní něco
vyčarovat, nebo rezignovat. Má smysl
prosit, udělat, co je třeba - a čekat. Ten,
který je poslán, ji naplní svým královstvím. Ale ne na náš rozkaz. Jen on ví,
kdy přichází jeho hodina. Nevíme kdy.
Ale ve výsledek můžeme věřit.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 17. 1.
1 Sam 15,16-23
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23
Mk 2,18-22
Síla Kristových slov ať nás
chrání před snahou vtěsnat
jeho zvěst do našich pouček,
do starých měchů. Vyspravovat záplatami šaty, které nám
osvědčeně padnou. Vezmu-li
jeho poselství vážně, může
narušit můj klid…

1. čtení Iz 62,1-5
Kvůli Siónu neumlknu, kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak
světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň.
Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které
určí Hospodinova ústa.
Budeš nádhernou korunou v Hospodinově ruce,
královskou čelenkou v dlani svého Boha.
Nebudeš se již nazývat „Opuštěná“ a tvá zem
„Osamělá“. Tvým jménem bude „Mé zalíbení je
v ní“ a jméno tvé země „V manželství daná“,
neboť si v tobě zalíbil Hospodin a tvá země dostane muže. Jako se jinoch snoubí s pannou, tak
se s tebou zasnoubí tvoji synové. Jako se raduje z
nevěsty ženich, tak se tvůj Bůh zaraduje z tebe.

ÚTERÝ 18. 1.
1 Sam 16,1-13
Žl 89,20.21-22.27-28
Mk 2,23-28
Ježíš i mě povzbuzuje k odvaze! Není mé křesťanství ome- Žalm 96
zováno snahou, abych „něco
Vypravujte mezi všemi národy
neporušil“ a redukováno pouo Hospodinových divech.
ze na ni?

STŘEDA 19. 1.
1 Sam 17,32-33.37.40-51
Žl 144,1.2.9-10
Mk 3,1-6
Na Pána dávali pozor, aby ho
mohli obžalovat. Kéž nejsem
nikdy kritikem těch, kdo se v
církvi nasazují a nabourávají
mé zaběhlé představy.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Zpívejte Hospodinu,
velebte jeho jméno!
Rozhlašujte den ze dne jeho spásu! – Vypravujte
mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o
jeho divech.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte
Hospodinu slávu a moc, – vzdejte Hospodinu
slávu, hodnou jeho jména.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! –
Třeste se před ním, všechny země! – Hlásejte
mezi pohany: – Hospodin kraluje, národy řídí
podle práva.

ČTVRTEK 20. 1.
1 Sam 18,6-9; 19,1-7
Žl 56,2-3.9-10.11-12.13
Mk 3,7-12
I dnes mnozí neduživí a ne- 2. čtení 1 Kor 12,4-11
mocní vyhledávají Kristovu
církev. Kéž je to pro nás zna- Bratři! Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze
jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze
kem její pravosti.
jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je
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pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí.
Ty projevy Ducha jsou však dány každému k
tomu, aby mohl být užitečný. Jednomu totiž
Duch dává dar moudrosti, jinému zas tentýž
Duch poskytuje poznání, jinému se opět dostává
víry od téhož Ducha, jiný zase má od téhož Ducha dar uzdravovat, jiný konat zázračné skutky,
jiný promlouvat pod vlivem vnuknutí, jinému
zase je dáno, aby dovedl rozeznávat, jakým duchem se co nese, jiný může mluvit rozličnými
neznámými jazyky a jiný zase má dar, aby uměl
vykládat, co tím jazykem bylo řečeno.
To všechno působí jeden a týž Duch. On vhodně
přiděluje každému zvlášť, jak chce.

Evangelium Jan 2,1-11
Byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a
jeho učedníci.
Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už
nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš,
ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“
Stálo tam šest kamenných džbánů na vodu, určených k očišťování předepsanému u židů, a každý
džbán byl na dvě až tři vědra. Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte džbány vodou!“ Naplnili je až po
okraj. A nařídil jim: „Teď naberte a doneste
správci svatby!“
Donesli, a jakmile správce svatby okusil vodu
proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli – zavolal si
ženicha a řekl mu: „Každý člověk předkládá
nejdříve dobré víno, a teprve až se hosté podnapijí, víno horší; ale ty jsi uchoval dobré víno až do
této chvíle.“
To byl v galilejské Káně počátek znamení, která
Ježíš učinil; tím zjevil svou slávu, a jeho učedníci
v něj uvěřili.

Texty k rozjímání
PÁTEK 21. 1.
1 Sam 24,3-21
Žl 57,2.3-4.6+11
Mk 3,13-19
Jak rozdílné povahy byli
apoštolové! Výzva pro dnešní
vztahy a toleranci v církvi.
Vždyť náročný úkol kázat a
vyhánět zlo nás má spojovat.
SOBOTA 22. 1.
2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Žl 80,2-3.5-7
Mk 3,20-21
Podobné nepochopení hrozí
každému, kdo věrně a opravdově následuje Ježíše. Je to
ale právě láska, která nás vybízí jít dál…
NEDĚLE 23. 1.
3. neděle v mezidobí
Neh 8,2-4a.5-6.8-10
1Kor 12,12-30
Lk 1,1-4;4,14-21

Ohlášky
♣ Římskokatolická farnost
Fulnek vás srdečně zve dnes
tj. 16. ledna v 16 hodin
do kostela Nejsvětější Trojice
ve Fulneku na koncert sboru
Ondrášek
a
dechovky
z Valašska Horňané. Vstupné
dobrovolné.
♣ V úterý 18. ledna budeme
slavit památku Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů. Začíná Týden modliteb za jednotu v křesťanském světě,

Den Páně 3

Ohlášky
trvá do 25. ledna. Tématem
nadcházejícího Týdne modliteb za jednotu křesťanů je
verš „Viděli jsme na východě
jeho hvězdu a přišli jsme se
mu poklonit“ (Mt 2,2). Týden
modliteb za jednotu křesťanů
je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni "byli jedno jako ty, Otče,
ve mně a já v tobě". (Jan
17,21).
♣ V pátek budou mít setkání
ministranti. Začínáme mší
svatou v 18 hodin.
♣ V sobotu 22. ledna si připomínáme sv. Vincence Pallotiho, zakladatele Společnosti
katolického apoštolátu – Pallotinů a našeho duchovního
vůdce. Světce si připomeneme v sobotu a v neděli při mši
svaté.
♣ V sobotu 22. ledna zveme
v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ Papež František stanovil,
že 3. neděle v liturgickém
mezidobí se bude po celém
světě slavit jako neděle Božího slova. Sbírka z této neděle
(23. ledna) je ve prospěch
biblického apoštolátu.
♣ V sobotu 5. února se uskuteční v naší farnosti setkání
otce biskupa se zasvěcenými
osobami (řeholníky a řeholnicemi) naší diecéze. Z tohoto
důvodu bude ve farním kostele vánoční výzdoba až do tohoto setkání.
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Úmysly mší svatých

16.1. - 23.1.2022
Fulnek

Ne 16.1. Za † Josefa Šenka a rodinu Šenkovu
a Boží požehnání pro živou rodinu
Šenkovu a Sajdlerovu
Út 18.1. Na poděkování za dar života
St 19.1. Za † Tomáše Mužného a živou rodinu
Čt 20.1. __________________________
Pá 21.1. Za † rodiče, zetě, snachu a Boží
požehnání pro živou rodinu
So 22.1. K sv. Vincenci Pallottimu
za duchovní povolání
Ne 23.1. __________________________
Stachovice
Ne 16.1. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a živou rodinu
Út 18.1. Mše svatá za farnost
Ne 23.1. Za † Emilii Holaňovou, manžela, zetě,
rodinu Chrasteckou a živou rodinu
Děrné
Ne 16.1. Za † Josefa Dubce
St 19.1. Za † Jaroslava Lecha a jeho rodiče,
za duše v očistci
Ne 23.1. Za † Josefa a Emílii Kolovratovy
a jejich rodinu
Lukavec
Ne 16.1. Za † Annu Heiníkovou
Čt 20.1. Za Bruno Černína
Ne 23.1. Za † Břetislava Sokola a sourozence
Vrchy
Ne 16.1. Za † Ladislava Trojáka, † rodinu
Dunajovu, Vavricovu, Vankovu
a živou rodinu
Ne 23.1. Za † Jana Pešla, manželku a děti

