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D EN P ÁNĚ
5. neděle v mezidobí

7. února

neprodejné

K zamyšlení
Nemusí být bez užitku položit si poněkud provokativní otázku: Co bychom
dělali, kdyby se objevil mezi námi Ježíš
a začal působit podobně, jak o tom čteme v evangeliu? Byli bychom rádi? A
hlavně: hodilo by se nám jeho působení
do života církve? Je samozřejmě třeba
uznat, že od situací, o kterých píše evangelium, uplynulo
na dva tisíce let.
Že žijeme v jiném
prostředí, v jiné
kultuře. Ale i my
jsme jen lidmi,
jako byli Ježíšovi
současníci, a žijeme ve stejném,
Bohem stvořeném
světě, ve kterém
žili oni i Ježíš.
Co tedy Ježíš v
Palestině dělal? Dnešní evangelium to
podává v určitém přehledu. Učil, tedy
hlásal Boží slovo, uzdravoval a modlil
se. Jinými slovy: vnášel slovem i činem
do světa to, co bylo a je Boží a tak tento
svět měnil k lepšímu. A přitom zůstával
v naprostém sjednocení s Otcem.
Napravovat svět - pro to by měl jistě
smysl i člověk dneška. Mnozí, ať už v
církvi nebo mimo ni - se o to snaží, někteří ale rezignují, protože nevidí úspěchy. Všimněme si ale, že Ježíš na jedné
straně vnáší dobro do světa tak, že je to
ke prospěchu všech, ale na druhé straně
jasně vidíme, že se neobrací k jakémusi

"všeobecnému" světu či lidstvu, ale obrací
se k lidem jednotlivě, osobně. A nezdá se,
že by ho trápila malá produktivita takovéto
práce. Vidíme však, že Ježíš svou činností z
mnohých dělá učedníky. Nepočítá jen se
svou vlastní prací, se svým vlastním působením, ale zřetelně počítá se zmnožením,
znásobením svých sil těmi, které oslovil,
ovlivnil, vyučil a získal.
Druhou věcí, kterou
nesmíme přehlédnout,
je to, že Ježíš neopouští hlavní linii
svého působení, nenechá se řídit tím, co
si lidé přejí. Vyšel
proto, aby kázal, to
dělá, a svá slova doprovází
mocnými
činy.
Konečně nesmíme přehlédnout, že se Ježíš
modlil. Kardinál Ratzinger dokonce píše,
že: Středem Ježíšovy osoby a života je podle svědectví Písma nepřetržitá komunikace
s Otcem.
Modlitba sjednocující s Ježíšem, modlitba
sjednocující s Otcem - to je zřejmě naprosto podstatná součást Ježíšova života. A to
je také nezbytným úkolem církve. Při intenzivním "napravování" světa či církve se
může tato nezbytná úloha dostat někam na
okraj nebo přímo zmizet. Neznamená to jen
vadu na kráse zbožnosti křesťanů, ale znamená to vlastně vynechání podstatné části
úkolu, které církev od Krista převzala.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 8. 2.
Gn 1,1-19
Mk 6,53-56
Bůh je stvořitelem všeho
krásného. Jsme pověřeni správou. Jak si počínám konkrétně já?

1. čtení Job 7,1-4.6-7
Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka
na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok
touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu,
tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení
byly mně přiděleny.
Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když
končí večer, sytím se neklidem do úsvitu.
Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek,
plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako
dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“

ÚTERÝ 9. 2.
Gn 1,20 – 2,4a
Mk 7,1-13
Chci být obrazem Jeho péče o
stvoření? Neberu si z přírody Žalm 147
na úkor druhých víc, než spoChvalte Hospodina,
třebuji?
který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
STŘEDA 10. 2.
Gn 2,4b-9.15-17
Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, – opěvujte
Mk 7,14-23
našeho Boha, neboť je milý, – zaslouží si chvály.
Člověk, spolupracovník Boží – Hospodin buduje Jeruzalém, – shromažďuje
při kultivaci všeho stvořené- rozptýlené z Izraele.
ho. Jak zavazující! A všimnu Uzdravuje ty, jimž puká srdce, – a jejich rány
si: Bůh neomezuje, ale přeje
obvazuje. – Určuje počet hvězd, – každou z nich
štěstí!
nazývá jménem.
ČTVRTEK 11. 2. svátek Velký je náš Pán a přemocný, – jeho moudrost je
bez míry. – Pokorné Hospodin pozvedá, – bezPanny Marie Lurdské
Gn 2,18-25
božné však ponižuje k zemi.
Mk 7,24-30
Vtisknu si do paměti vyprávě- 2. čtení 1 Kor 9,16-19.22-23
ní, jak Bůh tvoří ženu: nikoli Bratři! Že hlásám evangelium, tím se chlubit nez paty, aby byla „ušlápnutá“, mohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda,
nebo z krku, aby jím „vrtěla“,
kdybych ho nehlásal.
ale od srdce. Řídím se tím?
Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal
z vlastního popudu. Když to však dělám proto,
PÁTEK 12. 2.
že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl
Gn 3,1-8
Mk 7,31-37
svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám
Kdykoli se člověk staví na evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám
místo Boha, dopadne podob- práva, které mi evangelium poskytuje.
ně. Zlý zde vystupuje jako Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal
dokonalý demagog. Možná by ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím
2 Den Páně

větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým,
abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal
vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé.
A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi
získal podíl v dobrech evangelia.

Evangelium Mk 1,29-39
Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem
a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji.
Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala.
Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli
k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město
se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho
zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům
mluvit, protože věděli, kdo je.
Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si
na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu:
„Všichni tě hledají!“
Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých
městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu
jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal
v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

Ohlášky
♣ V tomto týdnu budeme navštěvovat nemocné
farníky, kterým budeme udělovat svátosti.
V souvislosti se světovým dnem nemocných (11.
února) budeme svátost nemocných udělovat při
mších svatých v úterý ve Stachovicích, ve středu
v Děrném a ve čtvrtek v Lukavci a ve Fulneku.
♣ Zveme ministranty v pátek 12. února v 18 hodin do Fulneku na mši svatou a setkání.
♣ Od 12. února se před liturgickou památkou
pallotinského mučedníka Richarda Henkese (21.
února) budeme připravovat modlitbou novény.

Texty k rozjímání
vyhrál volby…
SOBOTA 13. 2.
Gn 3,9-24
Mk 8,1-10
Mistrovsky vyjádřeno, odkud
pochází zlo. Ale z Evy, matky
živých, vzejde jednou záchrana. Bůh dokáže i zlo použít k
dobrému.
NEDĚLE 14. 2.
6. neděle v mezidobí
Lv 13, 1-2. 45-46
1 Kor 10, 31-11, 1
Mk 1, 40-45

Modlitba
k Panně Marii Lurdské
Matko Boží, která konáš divy,
velikými zázraky navracíš
lidem zdraví
a vyplňuješ prosby tisíců,
kteří Tě vzývají,
vypros mi
u Svého Božského Syna
vyslyšení mé prosby,
V plné důvěře
ve Tvou mocnou přímluvu
volám k Tobě,
Pomocnice křesťanů,
Potěšení zarmoucených,
Uzdravení nemocných,
slyš mě, dobrá Matko,
a neodpírej mi pomoc
v mém utrpení!
Maria,
oroduj za mne u Svého Syna,
jemuž buď čest a chvála
na věky.
Amen.
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Ohlášky
Text novény bude k dispozici
v našich kostelích.
♣ Mše svatá s nedělní platností bude v Jestřábí 13. února v 16 hodin.
♣ 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. února
2021. Těšíme se na společnou
cestu víry v síle Ducha svatého.
♣ V úterý 16. února v 19 hodin zveme členy farní a ekonomické rady na setkání.
♣ Kvůli epidemiologické situaci se stále nemůžeme plně
setkávat, zvláště v neděli.
Proto naléhavě zveme ve
všední dny na mši svatou,
také ministranty. Jsme Vám
stále nablízku a k dispozici,
proto se na nás můžete kdykoli obrátit (přijetí svátostí, požehnání domu, návštěva slabých a nemocných…).
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Úmysly mší svatých

7.2.2021 – 14.2.2021
Fulnek

Ne

7.2.

Út

9.2.

St 10.2.
Čt 11.2.
Pá 12.2.
So

13.2.

Ne 14.2.

9:00 Za † Františka Panáčka,
manželku a živou rodinu
16:00 _____________________
Za † rodiče Kozákovy a sourozence
z obou stran
Za † Janu Štefkovou
__________________________
Za † syna Jiřího, rodiče Holíkovy,
příbuzné a živou rodinu
8:00 _____________________
16:00 _____________________
9:00 Za † z rodiny Hrabálkovy
a Linartovy
16:00 _____________________
Stachovice

Ne 7.2. _________________________
Út
9.2. Mše svatá za farnost
Ne 14.2. _________________________
Děrné
Ne 7.2. Za rodinu Feilhauerovu a děti
St 10.2. Za † Editu, Tibora a Oskara
Linkeschovy a za živou rodinu
Ne 14.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
Lukavec
Ne 7.2. Za † Lumíra Sokola
Čt 11.2. Za rodinu Londýnovu a Mrkvicovu
Ne 14.2. Za † Karla Parmu
Vrchy
Ne

7.2. Za † Anežku Maliňákovou, dceru
Lindu, zetě Stanislava a syna Adolfa
Ne 14.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran

