LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

DEN P
16. neděle v mezidobí

23. července

ÁNĚ
neprodejné

K zamyšlení
"Trochu kvasu všechno těsto prokvasí" (1 Kor 5,6). Tato "empirická pravda" je nám důvěrně známá z běžného
života, a proto bychom ji ani nemuseli
vyčíst z Písma. Kvas, symbolizující
něco velmi nepatrného, má tu úžasnou
vlastnost, že prokvasí i velké množství
těsta. Z tohoto důvodu je v Bibli oblíbeným symbolem jak "zla" (hříchu),
tak i "dobra" (Božího království přítomného v Kristových slovech a
činech).
Až příliš často žasneme nad tím, jak
masmédia mohou
formovat myšlení
dětí i dospělých,
"prokvasit" jejich
uvažování a chování (ne vždy se jedná o "kvas vysloveně špatný", ale leckdy tomu tak je).
Tuto neděli jsme vybízeni, abychom
vyvážili "fascinaci kvasem světa" - a
zaměřili svůj pohled na kvas Božího
království. Právě podobenství o kvasu
může velmi silně promlouvat k nám
žijícím v české zemi, kde je evangelium zatím jen malým kvasem, často
nepovšimnutým. Nebyli bychom v
pravdě, kdybychom si mysleli, že je to
jen kvásek, který nic neprokvasil
(nezapomeňme na všechny generace

křesťanů nebo na stopy křesťanství v našem
kulturním dědictví). Ale na druhou stranu
není to ani kvas, který už prokvasil celé těsto.
Podobenství o kvasu nás ujišťuje, že Kristova
přítomnost je účinná a "pracuje", třebas skrytě. A co víc: je to kvas účinný, který má v
sobě "sílu" prokvasit celé těsto - nejen nějakou jeho část. Celé těsto: nejen náš mikrosvět
(naše myšlení - kolikrát stereotypní?, jednání,
vztahy - někdy "zablokované"?), ale i makrosvět (svět kultury, politiky, ekonomie… - není
pro nás "nestravitelným
soustem", že Boží království by mohlo proměnit i tyto "veličiny"?).
Toto velmi prostinké
podobenství nás vyvádí z
ducha poraženectví, že
kvas zla nezadržitelně
prokvasí naši společnost: je tu totiž také jiný
kvas, možná méně nápadný, ale zato velmi
účinný.
Bylo by nešťastné, kdybychom zkoumali, co
může evangelium prokvasit a co ne. Podobenství o kvasu je pro nás především povzbuzením, že Kristovo slovo může prokvasit
opravdu všechno (i ty "sebevíc beznadějné"
lidi či oblasti naší společnosti). Na nás je,
abychom nechali působit tento kvas již přítomný v nás: nechali "prokvasit" čili
"prostoupit a proměnit" celou tu síť našich
vztahů …

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 24.7.
Ex 14,5-18
Mt 12,38-42
I dnes mnozí žádají znamení.
Kristovo vzkříšení a jeho nový život v Církvi ať je výmluvným ukazatelem ve
zmatcích naší doby!

1. čtení Mdr 12,13.16-19
Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě.
Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes
pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť
sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty
však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás
vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš
moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi poučoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný.
Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po
hříchu dáváš příležitost k lítosti.

ÚTERÝ 25.7.
svátek sv. Jakuba
2 Kor 4,7-15
Mt 20,20-28
Nepodobají se naše přání oné Žalm 85
žádosti matky synů ZebedeoTys, Pane, dobrý a shovívavý.
vých? Není naše představa o
Bohu zjednodušená?
Tys, Pane, dobrý a shovívavý, – nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. – Vyslyš, HospoSTŘEDA 26.7.
dine, mou modlitbu, – všimni si hlasu mé snažné
Ex 16,1-5.9-15
prosby.
Mt 13,1-9
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou, – buDobrý rozsévač svým seme- dou se ti klanět, Pane, – a velebit tvé jméno. –
nem nešetří. Jako by bez roz- Protože tys veliký a činíš divy, – ty jediný jsi
myslu plýtval, na rozdíl od Bůh.
nás, kteří dobro konáme peč- Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, –
livě a s rozmyslem.
váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný. –
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou.
ČTVRTEK 27.7.
Ex 19,1-2.9-11.16-20b
2. čtení Řím 8,26-27
Mt 13,10-17
Stále být ve střehu, stále po- Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slazorovat a naslouchat, to je bosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně
recept proti „otupění srdce“. modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdeTo hrozí tím víc, čím jedno- chy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá
dušeji a snadněji prožívám srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za
křesťany je ve shodě s Boží vůlí.
„svou víru“.

2 Den Páně

Evangelium Mt 13,24-43
Ježíš předložil zástupům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné člověku, který
nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé
spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici
plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli
služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak
jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se
tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal
nepřítel.’ A služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při
sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici. Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu
žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do
snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé
stodoly.’“ Předložil jim další podobenství:
„Nebeské království je jako hořčičné zrno, které
člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší
než všecka semena, ale když vyroste, je větší než
ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř,
takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“ Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království
je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří
měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ To
všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil.
Tak se mělo naplnit, co řekl prorok: „Otevřu ústa
v podobenstvích, vypovím, co bylo skryté od
založení světa.“ Potom rozpustil zástupy a šel
domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili:
„Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“
Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je
Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou
synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel

Texty k rozjímání
PÁTEK 28.7.
Ex 20,1-17
Mt 13,18-23
Za Pánovo símě, zaseté do
mě, zodpovídám jedině já.
Záleží jen na mně, jakou půdu
připravím pro jeho růst.
SOBOTA 29.7.
památka sv. Marty
1 Jan 4,7-16
Jan 11,19-27
Pane, dej mi Martinu víru,
zvlášť tehdy, když je mi smutno kvůli ztrátě mých blízkých…
NEDĚLE 30.7.
17. neděle v mezidobí
1 Král 3,5.7-12
Řím 8,28-30
Mt 13,44-52

Evangelium
a spaluje v ohni, tak bude i při
skonání věku. Syn člověka
pošle své anděly, ti posbírají z
jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění
zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce
zářit jako slunce. Kdo má uši,
slyš!“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb:
Neděle 30. července:
7:30 – Stachovice
8:00 - Lukavec
9:00 – Fulnek
10:30 – Děrné
10:30 – Vrchy
♣ Dnes odpoledne zveme
v 15 hodin na pobožnost ke
svaté Anně u kapličky za Lukavcem.
♣ V úterý, o svátku sv. Jakuba apoštola zveme v 17 hodin
na mši svatou do Stachovic a
v 18 hodin do Fulneku.
♣ Ve středu si připomínáme
svátek sv. Jáchyma a sv. Anny – rodičů Panny Marie.
Zveme v 18 hodin na mši sv.
do Fulneku a v 19 hodin do
Děrného.
♣ V sobotu vyrazili poutníci
na již 9. pěší pouť z Fulneku
k Božímu milosrdenství do
Slavkovic. Během těchto devíti let se přidali poutníci,
kteří vyšli z Prahy, Hodonína,
Českých Budějovic a letos
poprvé z Mladé Boleslavi.
Heslo pouti „HLE, TVÁ
MATKA“ navazuje na 100-té
výročí zjevení ve Fatimě.
Doprovázejme poutníky našimi modlitbami.
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Úmysly mší svatých

23.7. - 30.7.2017
Fulnek

Ne 23.7. Za † Josefa Balagu
Út 25.7. ______________________
St 26.7. Za † dceru, manžela a požehnání
pro živou rodinu
Čt 27.7. Mše svatá za farnost
Pá 28.7. K 10-tým narozeninám
So 29.7. _____________________
Ne 30.7. _____________________
Stachovice
Ne 23.7. Za † Marii a Františka Kubánkovy,
syna, dceru, zetě a za živou rodinu
Út 25.7. Za všechny naše † přátele, sousedy
a kamarády
Ne 30.7. Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela,
dceru, syny, zetě, snachu a živou
rodinu
Děrné
So

22.7. Za Za † Josefa Manu a Františka Sokola a za rodinu Sokolovu a Manovu
St 26.7. Za † Annu Patermannovou, † Annu
Skočkovou, † Markétu Mocovou,
† Kristinu Munsterovou
Ne 30.7. 10:30 Za † rodinu Jánošikovu
a Berkovu
Lukavec
So 22.7. Sokolová 103
Čt 27.7. Ottova Marta
Ne 30.7. 8:00 Gold 17

Vrchy
Ne 23.7. Za † Elfrídu a Jaroslava Adamusovy
a za † Hanu Paulerovou
Ne 30.7. Za † Eleonoru Pešlovou, manžela,
děti, rodiče a sourozence

