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D EN P ÁNĚ
14. neděle v nezidobí

9. července

neprodejné

K zamyšlení

Maličcí hledají Boha tam, kde se on
sám
zjevuje.
Hledají
ho
v
„bláznovství kříže“. Očekávají ho v
osobě Ježíše Krista, který se ponížil.
On, ačkoli bohatý, stal se pro vás
chudým,
abychom
my zbohatli z jeho
chudoby.“.
V
tomto
mu chtějí
být podobní, a proto
mají Kristova Ducha.
Neznamená
to, že by
nic nedělali
a jen čekali se založenýma rukama. I
oni berou na sebe jho každodenních
povinností. To je však netlačí k zemi,
protože přes veškeré starosti dokáží
vše odevzdávat do Otcových rukou s
vírou, že on „má moc vykonat na nás
věci nad pomyšlení nesmírně vznešenější, než my prosíme nebo chápeme“.

Moudří a chytří se lopotí, aby našli
moudrého a mocného Boha, ale nemohou ho najít, protože ho hledají na
nesprávném místě – tam, kde by ho
oni chtěli mít. Výsledky jejich námahy jsou vyčerpání a přetížení. Ve svém
úsilí
vše
zvládnout,
vše stihnout,
vše zařídit a
vše vykonat
podléhají
omámení domnělé všemohoucnosti, a
tím sami sebe
stavějí
na
místo Boha.
O nich platí to, co říká žalmista:
„Marné je časně vstávat, dlouho vysedávat u práce, jíst chléb námahy; neboť Hospodin ho svým miláčkům dává ve spánku.“. To jsou ti, co „žijí, jak
chce tělo“. „Život podle těla“ totiž
nespočívá jen v tom, že člověk podléhá smyslnosti, závislosti či chamtivosti.

Texty k rozjímání

1. čtení Zach 9,9-10

PONDĚLÍ 10.7.
Gn 28,10-22a
Mt 9,18-26
Náš Bůh stojí o lidskou blízkost! Pomyslný žebřík s jeho
posly – anděly – je vztyčený i
pro mě. Dokážu rozeznat tyto
Boží posly?

Toto praví Hospodin: „Hlasitě zajásej, siónská
dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král
k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je
pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z
Jeruzaléma, zlomen bude bitevní luk. Národům
ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od
řeky Eufratu až do končin země.“

ÚTERÝ 11.7.
svátek sv. Benedikta
Př 2,1-9
Mt 19,27-29
Touha po vědě, poznání,
moudrosti provází i dnes Evropu, jejímž je sv. Benedikt
patronem. Osvědčený lék jeho
žáků – modlitba a práce – je
dostupný volně pro každého.
Jeho prostřednictvím se navrátí spravedlnost, právo a
poctivost.

Žalm 144

STŘEDA 12.7.
Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a
Mt 10,1-7
Josefovy slzy nad ubohostí
jeho bratrů ať připomínají
nutnost soudržnosti rodiny.
Scéna je obrazem každého
shledání, odpuštění a návratu
k Bohu.
ČTVRTEK 13.7.
Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5
Mt 10,7-15
2 Den Páně

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi.
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, – budu velebit tvé jméno po všechny věky. – Každý den tě
budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny
věky.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem –
a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a
tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě
tvého království, – ať mluví o tvé síle.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech – a
svatý ve všech svých činech. – Hospodin podpírá
všechny, kdo klesají, – a pozvedá všechny sklíčené.

2. čtení Řím 8,9.11-13
Bratři! Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží.
Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. A
když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých
vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil
Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná
těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže,

bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak,
jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.

Evangelium Mt 11,25-30
Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane
nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před
moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým;
ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno
od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec,
ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to
chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se
lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť
jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své
duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“

Zotavení v přírodě
Najdi si klidné místo v přírodě, v zahradě, v parku, v lese, u potoka, nebo u moře. Můžeš se procházet, sedět, nebo si lehnout.
Pokud to pro tebe není možné, vem si nějakou
pokojovou rostlinu a zadívej se na ní.
Nech se naplňovat rytmem přírody, rytmem deště, rytmem bublajícího potoka, rytmem rostoucích květin, rytmem putujícího slunce.
Uvolněně naslouchej zvukům a tichu přírody.
Pozoruj větve stromu, žasni nad leskem kapek
rosy.
Zůstávej v klidu tak dlouho, dokud toto vše do
sebe nepojmeš, pak začni ve svém srdci děkovat
Bohu za vše, co jsi objevil.
Tak v přírodě zakusíš blízkost Toho, který toto
vše utvořil. Jen v Jeho blízkosti si můžeš opravdu
odpočinout a zotavit se.
(Tomislav Ivančič)

Texty k rozjímání
Josef se dává poznat svým
bratřím. Bůh dovede i lidskou
vinu obrátit k dobrému. Kéž
je to poučením a nadějí v dobách, kdy dějiny pádí jinam…
PÁTEK 14.7.
Gn 46,1-7.28-30
Mt 10,16-23
Bůh „mého otce“, zcela konkrétní, nabízející přátelství a
doprovod v těžkých životních
chvílích. Dovedu jej takového
představit svým dětem, vnukům, těm, kteří jsou mi svěřeni?
SOBOTA 15.7.
Gn 49,29-32; 50,15-26a
(hebr. 49,29-33; 50,15-25)
Mt 10,24-33
Bůh provází rod Jakubův i
Josefův na cestě do zaslíbené
země. I moji, naši rodinu, vede do svého království.
Soudržnost rodin na cestě a
vědomí přítomnosti Boha může zachránit i naši Evropu,
která také putuje dějinami.
NEDĚLE 16.7.
15. neděle v mezidobí
Iz 55,10-11
Rim 8,18-23
Mt 13,1-23

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb:
Sobota 15. července:
17:00 – Stachovice
18:00 – Vrchy
Neděle 16. července:
7:30 – Děrné
9:00 – Fulnek
10:30 – Lukavec
♣ Děkujeme všem, kteří se
postarali o poutníky pěší pouti
Opava – Velehrad.
♣ V sobotu 15. července
v kostele svaté Anny ve Slavkově u Opavy uzavřou svátostné manželství Václav Maleňák a Anna Najsrová. Bůh
žehnej jejich lásce.
♣ Zveme na pěší pouť k Božímu milosrdenství, která se
v letošním roce bude konat ve
dnech 22. - 29. července. Motto letošní poutě: Hle, Tvá
Matka. (Jan 19,27). Týdenní
pěší pouť je pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě.
Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení,
mlčení. Přihlásit se můžete na
www.pout.cz. Bližší informace poskytne o. Pawel.
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Úmysly mší svatých

9.7. - 16.7.2017
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

9.7. Na poděkování za 35 let manželství
s prosbou o Boží požehnání a ochranu
Panny Marie
11.7. Mše svatá za farnost
12.7. Za † Marii Královou a vnuka
13.7. _____________________
14.7. Za Marii Bednaříkovou a dva syny
15.7. _____________________
16.7. Za † Františka Pešla a rodiče
Stachovice

Ne

9.7. Za † Ludmilu Horváthovou, rodiče
z obou stran a živou rodinu
Út 11.7. Za † Annu Porubovou, manžela,
dceru a 2 zetě
So 15.7. 17:00 Za † rodinu Růčkovu,
Moravcovu a živou rodinu
Děrné
So 8.7. 18:00 Za † a živou rodinu Šichorovu
St 12.7. Za † Věru Šimurdovou
Ne 16.7. 7:30 Za † Zdeňku a Antonína
Svobodníkovy a za živou rodinu
Lukavec
So 8.7. 17:00 Sokol 8
Čt 13.7. Godiš Jiří
Ne 16.7. Čaverová

Vrchy
Ne

9.7. Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru
Alenu, rodiče a sourozence
So 15.7. 18:00 Za † rodinu Dratvovu
a Zelinkovu

