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

1. neděle postní

21. února

neprodejné

K zamyšlení
Čím můžeme naplnit příštích čtyřicet
dní? V čem pro nás může být smysl
postní doby? Život křesťana obsahuje tři
základní vztahy: - vůči Bohu - vůči bližnímu - k sobě samému. A tyto vztahy
potřebují ozdravění. To ale nezačne zřejmě tím, že si zarputile něco odřeknu a
budu stále myslet na to, jak mi to chybí.
Začátek ozdravování, obnovy, může být
v tom, že se
pokusím v postě svůj život
zjednodušit.
Budu jej oprošťovat od toho,
co je přebytečné a zbytečné, i
když to jinak
považuji (nebo
se to považuje)
za
normální.
Měl bych se tak
stát volnějším. Ale to ovšem nestačí.
Mluvili jsme o třech základních vztazích, které je třeba ozdravovat. A kvůli
tomu je třeba nejprve vzít Boha, bližního
i sebe vážně. Vypadnout z mnoha schémat a automatismů života a lépe pochopit, kdo je Bůh, kdo je bližní, kdo jsem
já - a jaké jsou (před Bohem a podle Boha) oprávněné požadavky každého z
těchto tří jmenovaných. To vlastně znamená znovu odkrývat řád Boží, v němž
má Bůh, bližní i já sám své místo. Hřích
totiž tento řád zatemňuje a převrací a já

se tedy mám pokoušet skrze Krista znovu
"správně vidět". To "správně" se zřejmě
také bude krýt se základním Božím postojem vůči člověku a současně s největší lidskou schopností - s láskou. S láskou vůči
člověku i Bohu.
Můžeme tedy říci, že půst má být dobou
oprošťování se od zbytečného, dále dobou
pravdy a dobou lásky. Rozhodně ne dobou
agrese - ani vůči
bližnímu, kterého
bychom
trestali
místo sebe, ani
vůči sobě samotnému. Agrese roste z pocitu nesnesitelnosti, a to buď
nesnesitelnosti
bližního pro nás,
nebo z nesnesitelnosti sebe sama.
Ale Bůh nás snáší
- nás osobně i každého z bližních, a tak je
jisté, že i my se máme pokusit o podobné…
Postní doba není dobou chmurného odříkání, ani dobou neustálého přemítání nad utrpením Páně, i když to mnohdy křížové cesty a postní písně navozují. Přečteme-li si v
misálu liturgické texty postních nedělí, uvidíme, že jde spíš o dobu prohloubení, obnovy, přibližování se k Otci skrze Krista, který k nám v Písmu mluví. Je to doba vytrvalé, ale radostné práce, která by měla vyústit
v našem smíření s Bohem a v obnově křestního slibu v liturgii Velké noci.

Texty k rozjímání

1. čtení Gn 9,8-15

Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům:
„Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s
veškerou krotkou i divokou zvěří země, se
vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy
země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má
tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už
nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“
Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které
zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým
tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do
mraků svou duhu a ta bude znamením
smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím
ÚTERÝ 23. 2.
nad zemí mraky a v mracích se objeví duha,
1 Petr 5,1-4
vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi
Mt 6,7-15
mnou a vámi a mezi každým živým tvorem,
Jsem schopen modlit se který má tělo. Voda už nevzroste k potopě,
tolikrát
vyřčená slova aby zahubila každé tělo.“
opravdu srdcem? Dovedu Žalm 25
odpouštět různé křivdy,
třebaže na ně nezapomí- Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska
a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
nám?
Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o
STŘEDA 24. 2.
svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč
mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Jon 3,1-10
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, –
Lk 11,29-32
na své milosrdenství, které trvá věčně. – PaNinivští reagovali bezod- matuj na mě ve svém milosrdenství – pro
kladně; uvěřili v milosrden- svou dobrotivost, Hospodine!
ství. My často přešlapuje- Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukame na místě. Ale zde je zuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k
opravdu někdo víc než Jo- správnému jednání, – pokorné učí své cestě.
náš!
2. čtení 1 Petr 3,18-22
PONDĚLÍ 22. 2.
svátek Stolce sv. Petra
1 Petr 5,1-4
Mt 16,13-19
Pán svěřuje službu Petrovi
teprve tehdy, když se opakovaně ujistil o jeho lásce.
Nejdůležitější kritérium pro
volbu pastýřů!

ČTVRTEK 25. 2.
Est 4,17
Mt 7,7-12
Ve vytrvalé modlitbě přece
2 Den Páně

Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás
smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla,
ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným.

Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v
Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco
se stavěla archa. Jen několik osob, celkem
osm, se v ní zachránilo skrze vodu.
Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i
vám nyní přináší spásu. Ne že by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha,
aby bylo čisté naše svědomí, a působí to
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
On se odebral do nebe, je po Boží pravici a
jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.
Evangelium Mk 1,12-15
Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti
čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam
mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili.
Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do
Galileje a hlásal tam Boží evangelium:
„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“
Ohlášky
♣ Postní doba je nedílně spjata s pobožností

křížové cesty. Ani stávající vládní opatření
nikomu nebrání, aby se ji pomodlil soukromě, ať již v kostele, nebo i pod širým nebem.
Na řadě míst ostravsko-opavské diecéze se
totiž kalvárská zastavení nacházejí i mimo
chrámové prostory. Seznam venkovních křížových cest najdete na https://doo.cz/
posledni-zpravy/4961-venkovni-krizovecesty-v diecezi.html.
♣ Ke společné modlitbě křížové cestě zveme
každý pátek ve Fulneku a během týdne na
vesnicích půl hodiny před mší svatou.
V každém kostele naší farnosti jsou k odběru
brožurky „Křížová cesta Ježíše Krista v životě P. Richarda Henkese SAC“.
♣ Rodinám doporučujeme společnou přípravu na Velikonoce, kterou najdete na: https://
doo.cz/101-slider-na-hlavn%C3%AD-stran%
C4%9B/4962-postni-doba-2021-myslenkyduchovni-impulsy-a-inspirace.html.

Texty k rozjímání
nepřemlouvám Boha, který
je skoupý! Naopak, já často
jeho dary ani nejsem schopen přijmout! Jedním z
těchto darů je totiž i změna
postoje k lidem…
PÁTEK 26. 2.
Ez 18,21-28
Mt 5,20-26
Nestačí, že nic nemám proti bratru, ale mám se ptát,
co má on proti mně. Nejprve bych měl uspořádat
vztahy a pak slavit liturgii.
SOBOTA 27. 2.
Dt 26,16-19
Mt 5,43-48
V době, kdy pronásledování křesťanů dosahuje obrovských rozměrů, se přesvědčuji o platnosti slov:
církev přežívá své protivníky tím, že se za ně modlí.
NEDĚLE 28. 2.
2. neděle postní
Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18
Řím 8,31b-34
Mk 9,2-10

Den Páně 3

Modlitby k P. Henkesovi
Bože
ve své prozřetelnosti
jsi nám jako životní vzor
a přímluvce poslal
blahoslaveného
Richarda Henkese.
Na jeho přímluvu Tě prosíme:
rozmnožuj a upevňuj
naši víru,
dávej nám odvahu k pravdě
a sílu k obětavé lásce.
Ať nepodléháme
svodům ducha doby,
ať věrně
a až do konce vyznáváme,
že jediným Spasitelem světa
je náš Pán Ježíš Kristus.
Amen.

Úmysly mší svatých

21.2.2021 – 28.2.2021
Fulnek

Ne 21.2. 9:00 Za Gerharda Klose a syna
a požehnání pro živou rodinu
16:00 _____________________
Út 23.2. __________________________
St 24.2. __________________________
Čt 25.2. __________________________
Pá 26.2. Mše svatá za ministranty naší farnosti
So 27.2. 8:00 _____________________
16:00 Za † Václava Svojanovského,
rodiče, duše v očistci a Boží požehnání
pro živou rodinu
Ne 28.2. 9:00 Za † Annu Šindlerovou, manžela,
syna Jiřího, rodiče z obou stran a živou
rodinu
16:00 _____________________
Stachovice
Ne 21.2. _________________________
Út 23.2. Za † a živou Pellešovu
Ne 28.2. _________________________

Bože, Otče milosrdenství,
na přímluvu
Tvého služebníka,
P. Richarda Henkese,
mučedníka,
daruj smíření našim rodinám
a společenstvím,
farnostem a diecézi,
i celému našemu národu.
Pomáhej nám milostí
Ducha Svatého,
ať jsme tvůrci pokoje
zde na zemi,
abychom dosáhli
pokoje v Tvém království.
Prosíme o to
skrze Krista, našeho Pána.
Amen
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Děrné
Ne 21.2. Za † a živou rodinu Lechovu
a Wolfovu
St 24.2. Za † a živou rodinu Chrástkovu
a Šímovu
Ne 28.2. Za rodinu Čížovu a Zuzaníkovu
Lukavec
Ne 21.2. Za † Františka Pavlíka
Čt 25.2. Petr David
Ne 28.2. Petr David
Vrchy
Ne 21.2. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
dceru Alenu, rodiče a sourozence
Ne 28.2. Za † Karla Pešla, rodiče a sourozence
a za celou živou rodinu

