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

6. neděle v mezidobí

14. února

neprodejné

K zamyšlení
Bez rodiny, nejbližších, přátel. Mimo
společenství. Pro druhé „mrtvý“. To vše
prožíval malomocný, který musel žít na
opuštěných místech. Ba dokonce se nesměl ke druhým přibližovat – byl pro něj
ohrožením, nebezpečím. A navíc – žít
s představou, že
jeho nemoc byla
důsledkem hříchu,
zla! Zažíval tedy
na
sobě
smrt
(zaživa
prožíval
smrt – bez vztahů,
bez
společenství
s druhými, bez Boha – vždyť neměl
účast na bohoslužbě a „žil v hříchu“).
A k tomu ještě –
nejen že na něm
smrt lpěla, ale dokonce byl jejím nositelem! Lidé od něj
proto utíkali. Nezažíval pak takový malomocný i vnitřní smrt, pocit naprostého
odmítání – jak od lidí, tak od Boha?
A k tomu ještě ta „nepříjemná nemoc“ –
nemoc „ztrapňující“, protože jej činila
nevzhledným, odpuzujícím. Nestál pak
takový jedinec krůček od vlastního sebeodmítání? Krůček od nenávisti k vlastnímu tělu?
Je tu však někdo, kdo není bezmocný.
První člověk, kdo nemusí utíkat před
tímto malomocným. První, který se ho
dotkne! Pro kterého nakažlivá nemoc

není překážkou! První, kdo mu tím dotekem ruky může sdělit: „Přijímám tě!“
A nejen to – je tu konečně někdo schopný
„odít“ toho malomocného novou důstojností. „Už se nemusíš cítit jako vyvrhel, jako
chodící mrtvola, jako zosobnění smrti.
Chci, aby tě nemoc
opustila.
Toužím,
abys mohl opět najít
pravé lidské vztahy.
Svou důstojnost před
Bohem. Protože –
žádná smrt mě nemůže zastavit. Já jsem
silnější.“
Ježíš vnáší život tam,
kde je smrt. Pohlcuje
smrt nejen v jejích
projevech vnějších,
ale i vnitřních: sebeodmítání, narušené
vztahy, pocit zmařeného a zbytečného života, nedocenění, ba dokonce odmítnutí
ve společenství (ve farnosti?). Ježíš uzdravuje někdy ihned, někdy ale také postupně.
A je to velké dobrodružství vidět a zakoušet na sobě, s jakou fantazií Kristus používá
různé lidi a situace, aby v nás obnovil původní Boží mistrovské dílo. Jen jedno žádá
– abychom mu dovolili se nás dotýkat.
A abychom neutíkali před ním … jako
„nevěřícný malomocný“, který se už považuje za ztracený případ … i pro Krista!
Jen jedno – jednat jako ten prozíravý a
moudrý malomocný!

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15. 2.
Gn 4,1-15.25
Mk 8,11-13
Ti, kdo mají tvrdá srdce, vyžadují i dnes mimořádná znamení. Nechtějí vidět, co je
skryté… A potom: není vlastně pohodlnější nevěřit?
ÚTERÝ 16. 2.
Gn 6,5-8; 7,1-5.10
Mk 8,14-21
Ježíš mluví o kvasu farizeů a
herodovců, ale učedníci jej
nepochopili. Měli na mysli
především „chleba“. Dejme si
pozor, abychom nehlásali
zmaterializované,
jakési
„wellness“ evangelium.
STŘEDA 17. 2.
Popeleční středa
Jl 2,12-18
Mt 6,1-6.16-18
Obrátit se k tomu, který je
shovívavý a plný lásky, je
přece radost. Chci vnímat letošní vážnou dobu plněji než
jindy!
ČTVRTEK 18. 2.
Dt 30,15-20
Lk 9,22-25
Opakování zákona, nabídka
2 Den Páně

1. čtení Lv 13,1-2.45-46
Hospodin řekl Mojžíšovi a Árónovi: „Jestliže se
u někoho ukáže na holé kůži vřed, strup nebo
světlá skvrna – což bývají příznaky zhoubného
malomocenství – ať je přiveden k veleknězi Árónovi nebo k některému z jeho synů kněží.
Malomocný, na němž se objeví tato vyrážka, ať
chodí v roztržených šatech, s rozpuštěnými vlasy
a se zahalenými vousy a bude volat: ‘Nečistý,
nečistý!’ Je nečistý po všechen čas, pokud bude
mít vyrážku. Je nečistý, bude bydlet sám, musí se
zdržovat mimo tábor.“

Žalm 32
Tys mé útočiště,
zahrneš mě radostí ze záchrany.
Šťastný je ten, komu byla odpuštěna nepravost, –
jehož hřích je přikryt. – Šťastný je člověk, kterému Hospodin nepřičítá vinu, – v jehož duši není
klamu.
Vyznal jsem se ti ze svého hříchu, – svou nepravost jsem nezatajil. – Řekl jsem: „Vyznávám se
Hospodinu ze své ničemnosti,“ – a tys odpustil,
co jsem zavinil hříchem.
Radujte se z Hospodina a těšte se, spravedliví, –
jásejte, všichni, kdo jste upřímného srdce.

2. čtení 1 Kor 10,31 – 11,1
Bratři! Ať jíte, ať pijete nebo cokoli jiného děláte, všecko dělejte k Boží oslavě. Nebuďte pohoršením ani židům, ani pohanům, ani Boží církevní
obci. Já se také snažím o to, abych ve všem pamatoval na druhé, a nehledím na to, co je prospěšné mně, ale na to, co prospívá všem, aby tak
mohli dojít spásy.
Napodobujte mne, jako já napodobuji Krista!

Evangelium Mk 1,40-45
K Ježíšovi přišel jeden malomocný a na kolenou
ho prosil: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš měl
s ním soucit. Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu:
„Chci, buď čistý!“ A hned od něho malomocenství odešlo a byl očištěn.
Ježíš ho hned poslal pryč a přísně mu nařídil:
„Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se
knězi a přines oběť za své očištění, jak nařídil
Mojžíš – jim na svědectví.“
On odešel, ale začal to horlivě rozhlašovat a tu
událost rozšiřovat, takže Ježíš už nemohl veřejně
vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných
místech. Ale přesto k němu chodili lidé odevšad.

Ohlášky
♣ Ve sbírce na TV NOE se vybralo 18 745 Kč.
Všem dárcům děkujeme.
♣ V úterý 16. února v 19 hodin zveme členy farní
a ekonomické rady na setkání.
♣ Ve středu začíná postní doba. Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního
období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Znamením popelce začíná 40-ti denní příprava na velikonoční svátky. Zveme na liturgii
s udělováním popelce: Děrné – 17:00, Fulnek –
8:00 a 18:00. Na úvod mše svaté v neděli 21.
února v Lukavci, Stachovicích a ve Vrchách bude udělován popelec. Popeleční středa je dnem
přísného půstu.
♣ V postní době zveme k modlitbě křížové cesty.
Základem je rozjímání o Kristově utrpení a smrti
na kříži. Při křížové cestě si připomínáme vykupitelské dílo Ježíše Krista, který se pro nás stal
člověkem, trpěl za nás a byl za nás ukřižován. Ke
společné modlitbě křížové cestě zveme každý
pátek ve Fulneku a během týdne na vesnicích půl
hodiny před mší svatou.

Texty k rozjímání
dvou cest na výběr. Člověk,
obdařený svobodnou vůlí, se
má rozhodnout správně proto,
že Boha miluje. Tedy z lásky.
PÁTEK 19. 2.
Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15
S Bohem nelze „obchodovat“.
Falešné představy „má dáti –
dal“, neplatí. Jaký si tedy přeje půst? Často jiný, než mu
nabízíme my. I dnes je mnohými nepochopen…
SOBOTA 20. 2.
Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32
Správné prožití postu přinese
zaslíbení. I dnes mohu být
Bohu podobný tím, že spolu s
Ním budu slavit sedmý den
odpočinku, neděli. Jeho vůle
je, abych měl účast na jeho
bytí!
NEDĚLE 21. 2.
1. neděle postní
Gn 9,8-15
1 Petr 3,18-22
Mk 1,12-15

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Zveme ministranty v pátek
19. února v 18 hodin do Fulneku na mši svatou a setkání.
♣ Mše svatá s nedělní platností bude v Jílovci 20. února
v 16 hodin.
♣ V neděli 21. února se uskuteční každoroční sbírka nazvaná "Svatopetrský haléř".
Jedná o výraz naší solidarity
s celou Církví, kdy své prostředky svěřujeme papeži,
který je rozděluje nejvíce potřebným.
♣ V neděli 21. února si připomíná liturgickou památku bl.
Richarda Henkese, SAC, který byl v roce 2019 blahořečen
v německém Limburku. Při
mši svaté v 9 a v 16 hodin ve
farním kostele bude možné
uctít ostatky tohoto mučedníka lásky. Jeho život připomene
výstava
instalovaná
v křížové chodbě. Od pátku
12. do soboty 20. února se při
mši svaté modlíme novénu
inspirovanou životem bl. Richarda Henkese, SAC.
♣ 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

14.2.2021 – 21.2.2021
Fulnek

Ne 14.2.
Út

16.2.

St

17.2.

Čt

18.2.

Pá 19.2.
So 20.2.
Ne 21.2.

9:00 Za † z rodiny Hrabálkovy
a Linartovy
16:00 _____________________
Za † rodinu Zapletalovu, Mikšíkovu
a Moravčíkovu
8:00 _____________________
18:00 _____________________
Na poděkování za přijaté
milosti
a Boží dary a za vyprošení Boží ochrany do dalších let
__________________________
8:00 _____________________
16:00 _____________________
9:00 Za Gerharda Klose a syna
a požehnání pro živou rodinu
16:00 _____________________

Stachovice
Ne 14.2. _________________________
Út 16.2. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
rodinu
Ne 21.2. _________________________
Děrné
Ne 14.2. Za † a živou rodinu Dahmovu
St 17.2. Mše svatá za farnost
Ne 21.2. Za † a živou rodinu Lechovu
a Wolfovu
Lukavec
Ne 14.2. Za † Karla Parmu
Čt 18.2. Za paní Viskotovou
Ne 21.2. Za † Františka Pavlíka
Vrchy
Ne 14.2. Za † Miroslava Pavlíka, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Ne 21.2. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
dceru Alenu, rodiče a sourozence
A k Panně Marii za živou rodinu

