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D EN P ÁNĚ
21. neděle v mezidobí

27. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Ten, který je, se ptá svých učedníků:
„Za koho lidé pokládají Syna člověka? ... A za koho mě pokládáte vy?“
Neptá se kvůli pochybnostem o vlastním poslání. Jeho otázka je otázkou
lásky, která se člověku zjevuje a touží
být poznána.
Jeho cesty a
jeho způsoby
jsou však pro
nás neproniknutelné a
neprobádatelné.
Chtěli
bychom víru,
která by zodpověděla
naše otázky.
Ježíš
však
navazuje
vztah,
v
němž otázky
klade. Hledáme víru, která by rychle a spolehlivě
vyřešila komplikace, které se v životě
přihodí – nezřídka (či dokonce většinou) i naším přičiněním. Kristus však
nabízí vztah, který velmi často (nebo
dokonce většinou) komplikace způsobuje. A čím opravdověji a upřímněji se
zajímám o druhého, tím více se zmen-

šuje mé vlastní pohodlí. I Petrova „funkce“
svazovat a rozvazovat je spíše o zodpovědnosti a nepříjemnostech než o „dobrém bydle“.
Víra není ani vyřešením otázky, zda Bůh je,
nebo není. Víra je živým vztahem, který začíná tehdy, když se
přestanu jen ptát a
dovolím Bohu, aby
se ptal on. Tak se
člověk stává učedníkem a Mesiáš,
Syn živého Boha,
pro něho není jedním z dávných, velmi vzdálených myslitelů či poučkou ze
zažloutlého
katechismu po babičce, nýbrž živou bytostí, kterou oslovuje „Ty“. Do hlubin
Boží
štědrosti,
moudrosti a poznání
se však nedá vloupat jako do zrezivělé pokladničky. Toto bohatství zjevuje sám nebeský Otec těm, kteří dovolí jeho Synovi, aby
jim kladl otázky (i ty nepříjemné a bolestivé),
a kteří se nebojí na ně hledat odpověď. I tehdy, když riskují, že se ještě spálí, než skutečně pochopí, jakým Mesiášem je Ježíš Kristus
a budou ho chtít následovat i na kříž.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28.8.
1 Sol 1,1-5.8b-10
Mt 23,13-22
Vzor pro naši církev: účinná (činy plodící) víra, obětavá láska, vytrvalá naděje
v Pána. Ze soluňské církevní obce jednou vyjdou i dva
bratři na naše území!

1. čtení Iz 22,19-23

Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého místa, z
tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého
služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem;
tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem
obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu.
Na jeho rameno položím klíč od Davidova
domu; když otevře, nikdo nezavře, když zaÚTERÝ 29.8. památka vře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na
Umučení sv. Jana Křtitele pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné
Jer 1,17-19
křeslo.“
Mk 6,17-29
Jan je předchůdcem našeho Žalm 137
Pána ve smrti, ale i vzorem
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
pro všechny, kdo narážejí
dílo svých rukou neopouštěj!
dnes na nenávist mocných,
protože hlásají pravdu. Ne- Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdmám strach jít v případě cem, – žes vyslyšel slova mých úst. – Budu
potřeby do konfliktů?
ti hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu.
STŘEDA 30.8.
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a
1 Sol 2,9-13
tvou věrnost. – Když jsem volal, vyslyšels
Mt 23,27-32
Vyčerpání po fyzické práci, mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu.
kterou si vydělával na den- Jistě, vznešený je Hospodin, – a přece shlíží
ní potřeby Pavel se svými na pokorného, – pyšného však zdaleka podruhy, připomíná situaci zná. – Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, –
mnoha kněží, kteří v době dílo svých rukou neopouštěj!
pronásledování působili při
svém civilním zaměstnání. 2. čtení Řím 11,33-36
V dílnách, na stavbách, v Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i
laboratořích. Nezapomeň- poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozme na tento způsob pasto- hodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jed2 Den Páně

nání! Neboť „kdo pochopí myšlení Páně?
Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve
něco, aby se mu to muselo oplácet?“ Vždyť
od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Jemu buď sláva navěky! Amen.

Texty k rozjímání
race!

ČTVRTEK 31.8.
1 Sol 3,7-13
Mt 24,42-51
Evangelium Mt 16,13-20
Vzájemná lidská láska je
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipoodrazem Ježíšova vztahu k
vy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé
jeho Otci. V této lásce se
pokládají Syna člověka?“
mám těšit na jeho příchod.
Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za
Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z PÁTEK 1.9.
proroků.“
1 Sol 4,1-8
Mt 25,1-13
Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Držení „těla v kázni“ bylo
jistě již pro první křesťany
živého Boha!“
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimo- v antické kultuře obtížné.
ne, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo Jednota těla a ducha je právě tímto ovládáním krásně
a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám:
vyjádřena.
Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji
svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemo- SOBOTA 2.9.
hou. Tobě dám klíče od nebeského králov- 1 Sol 4,9-11
ství; co svážeš na zemi, bude svázáno na ne- Mt 25,14-30
bi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na Živit se prací vlastních runebi.“ Potom důtklivě přikázal učedníkům, kou nebyl pouhý příkaz.
Pavel se svými druhy šli
aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
sami příkladem. Pokud na
Ohlášky
mě budou druzí dávat poZ vůle Milosrdného Boha odešla na věčnost zor, co si odnesou?
ve čtvrtek 10. srpna sestra M. Hedvika Duřpeková, milosrdná sestra svatého Kříže, kte- NEDĚLE 3.9.
rá působila mimo jiné také v naší farnosti. Za 22. neděle v mezidobí
zesnulou sestru Hedviku bude sloužena mše Jer 20,7-9
svatá v sobotu 2. září v 8 hodin v kostele Řím 12,1-2
Nejsvětější Trojice ve Fulneku.
Mt 16,21-27
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

27.8. - 3.9.2017

♣ Tento týden je první pátek
Fulnek
v měsíci. Ve všech kostelích
Ne 27.8. Za † Františka Šindlera, manželku,
se
budeme
modlit
syna a rodiče z obou stran
k Nejsvětějšímu Srdci JežíšoÚt
29.8.
Na úmysl dárce
vu a budeme navštěvovat neSt 30.8. Prosba o Boží milosrdenství pro živou
mocné.
a † rodinu
♣ Před začátkem školního
roku zveme především děti a Čt 31.8. Mše svatá za farnost
mládež v pátek od 17 hodin Pá
1.9. Za členy živého růžence
ke svátosti smíření.
So
2.9. Za † sestru M. Hedviku Duřpekovou
♣ V sobotu 2. září v 16:30 Ne 3.9. Za † Jindřišku Šulkovou a živou
zveme na modlitbu růžence a
rodinu
v 17:00 na mši svatou
s nedělní platností do JerloStachovice
chovic. Od 16:30 bude možnost přistoupit ke svátosti So 26.8. Za † Františku Němcovou, manžela
smíření.
a živou rodinu
♣ V neděli bude pravidelná Út 29.8. Za členy živého růžence
sbírka na opravy.
♣ U příležitosti ukončení Ne 3.9. Za † Josefa Hrstku, manželku, rodiče
a sourozence
prázdnin a začátku školního
roku zveme v neděli 3. záDěrné
ří v 15 hodin do kostela ve
Fulneku na modlitbu korunky Ne 27.8. Za † Pavla Vávru a živou rodinu
k Božímu milosrdenství a na
pobožnost, při které se bude- St 30.8. Za † Václava Sládka
me společně modlit za Boží Ne 3.9. Za † Boženu Holbovou a manžela
a za † profesorku Chlápkovou
požehnání v novém školním
roce, za naše rodiny a požehLukavec
náme školní potřeby našich
dětí a mládeže. Po pobožnosti
Ne 27.8. ________________________
bude následovat setkání na
Čt 31.8. ________________________
farní zahradě.
♣
Vyučování náboženství Ne 3.9. Ohneiser
bude probíhat ve školním roce
Vrchy
2017/2018 na faře. Vzadu
v kostele si vyzvedněte pro
své děti přihlášky do nábo- So 26.8. Za † Jiřího Kukola, rodiče
a za † rodinu Šindlerovu
ženství. V letošním roce jsme
pro Vás připravili 2 druhy Ne 3.9. Za † Marii Sommerovou, manžela,
přihlášek: pro jedno dítě a pro
dceru, syna, zetě a snachu
2 a více děti.
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