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

D EN P ÁNĚ
29. neděle v mezidobí

22. října

neprodejné

K zamyšlení
Dávat Bohu, anebo státu? Toto dilema
nebylo aktuální pouze v Ježíšově době,
ale i později - od starověku až po dobu
nedávno minulou. Jen si vzpomeňme
na komunistickou éru, kdy věřící byli
vystaveni otázce, nakolik se podřídit
režimu a nakolik zůstat věrni svému
svědomí. Někteří zvolili příliš pohodlné
kompromisní
řešení, protože se
natolik
podvolili
státu, že dali císaři
nejen to, co je císařovo, ale i to, co je
Boží - a tak "ošidili
Boha", protože mu
nedali to, co mu
patřilo. Miska vah
převážila příliš na
jednu stranu…
Evangelium
řeší
dilema "Bůh, nebo
stát" vyváženě miska vah nepřevažuje ani na jednu,
ani na druhou stranu: dávat nejen císaři, ale i Bohu. Věřící tedy neopovrhuje
politickou autoritou, ani nezůstává
stranou problémů společnosti. Toto
jasné biblické poselství je možné aplikovat mnoha způsoby. Chceme nyní
poukázat na jednu cestu "přístupnou
všem". Jen někteří věřící mohou aktivně vstupovat do politiky, jen někdy
mohou občané přímo ovlivnit veřejné

záležitosti (např. při volbách), ale všichni a
vždycky mohou do nich zasahovat … nepřímo svojí modlitbou. To není nic nového, ale
věc stará přinejmenším… jako Starý zákon.
Tam nacházíme výzvu modlit se za říši babylónskou (a tím implicitně i za krále a hodnostáře! Jer 29,7). V Novém zákoně pak najdeme explicitní vybízení: "Na prvním místě
žádám, aby se konaly
prosby, modlitby, přímluvy,
díkůvzdání za všechny lidi,
za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a
klidným životem". Tato
modlitba není "výkřikem do
tmy", ani posledním (a zbytečným) pokusem, když nic
jiného není možné udělat.
Je to modlitba, která se opírá o jistotu, že "Bohu patří
moc": on je tím suverénním
vládcem a Pánem, před jeho moc se musí sklonit každé koleno. A proto "královo
srdce je v Hospodinových rukou jako vodní
toky, nakloní je, kam se mu zlíbí". Tedy Bůh
může skrze naši modlitbu proměňovat
i…politické činitele, jejich úmysly a plány!
Modlitbou za politické představitele dáváme
Bohu, co je Boží (uznáváme jeho svrchovanou autoritu, převyšující jakoukoli politickou
moc), a císaři to, co je císařovo (vyprošujeme
mu Boží požehnání a vedení). A misky vah
jsou opět v rovnováze.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 45,1.4-6

PONDĚLÍ 23.10.
Řím 4,20-25
Lk 12,13-21
Není celá naše západní civilizace postavena na spekulaci s
majetkem? Chamtivost a
shromažďování je i dnes nebezpečné pro vztah k Bohu i k
druhým.

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi:
„Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych
před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala
uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem,
poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal
jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od
východu slunce i od západu, že mimo mne jiný
není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

ÚTERÝ 24.10.
Řím 5,12.15b.17-19.20b-21
Lk 12,35-38
Nepříčí se mi v mém aktivismu představa Boha, který
„obchází a slouží“? Asi bych
měl své představy o Něm
zkorigovat. Moje služba se
tím také změní…

Žalm 95
Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o jeho divech!
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,
– je třeba se ho bát více nežli všech bohů. – Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, – Hospodin však stvořil nebe.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte
Hospodinu slávu a moc, – vzdejte Hospodinu
STŘEDA 25.10.
slávu, hodnou jeho jména. – Přineste oběť a
Řím 6,12-18
vstupte do jeho nádvoří.
Lk 12,39-48
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! –
Když si uvědomím, co vše od Třeste se před ním, všechny země! – Hlásejte
Pána mám, musí to vést k po- mezi pohany: Hospodin kraluje, – národy řídí
vzbuzení ve službě. Rozhodně podle práva.
ne pro strach z ran holí, ale 2. čtení 1 Sol 1,1-5b
právě kvůli tomu, co vše mi
Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci,
ON dává!
která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem
Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás přiČTVRTEK 26.10.
pomínáme ve svých modlitbách. Před naším BoŘím 6,19-23
hem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je
Lk 12,49-53
vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho
Oheň, rozdělení. Různost a Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení,
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bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli
evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak:
bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha
svatého a hlubokým přesvědčením.

Evangelium Mt 22,15-21
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho
chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky
zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu
podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš
totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš
prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě
pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se
platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je
to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim
řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je
Boží, Bohu.“

Ohlášky
♣ V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši
svaté zveme mladší mládež na spolčo.
♣ Biskupství ostravsko-opavské zve u příležitosti
750. výročí kanonizace sv. Hedviky v sobotu 28.
října do polské Trzebnice. Program: 10:30 mše
svatá v bazilice sv. Hedviky, 13:30 pobožnost ke
svaté Hedvice, adorace a svátostné požehnání.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu 28.
října v 19 hodin do kostela ve Fulneku na Večer
chval. V průběhu večera bude vystavena Nejsvětější Svátost, bude příležitost ke svátosti smíření
a možnost přímluvné modlitby. Zpěv povede
schola z Oder.
♣ V neděli 29. října v 15 hodin zveme na hřbitov
ve Fulneku na pobožnost za zemřelé.
♣ Ve středu 1. listopadu slavíme slavnost Všech
svatých a ve čtvrtek 2. listopadu vzpomínku na

Texty k rozjímání
neporozumění mezi lidmi –
ovšem právě jen kvůli postojům k Ježíšovi – jsou zde jím
samým ospravedlněné. K Ježíšovu následování nepatří
„pohoda“ za každou cenu.

PÁTEK 27.10.
Řím 7,18-25a
Lk 12,54-59
Ježíšova výtka: „jak to, že
nedovedete posoudit tuto dobu“ bude určena i mně, pokud
se nezměním a ustrnu ve svém
zakonzervovaném pojetí víry.
Náš Pán i zde nabádá k pochopení procesu dějinnosti a
inkulturace evangelia.
SOBOTA 28.10.
svátek sv. Šimona a Judy
Ef 2,19-22
Lk 6,12-19
Ježíš si vyvolil svých dvanáct
po noci, kterou strávil v modlitbě. Dokážu s ním bdít a
modlit se za nástupce apoštolů, ustanovené i v mé vlasti?
NEDĚLE 29.10.
30. neděle v mezidobí
Ex 22,20-26
1 Sol 1,5c-10
Mt 22,34-40
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Ohlášky
všechny věrné zemřelé.
♣ Pořad bohoslužeb v kostele
ve Fulneku:
1. listopadu – 18:00
2. listopadu – 9:00 a 18:00
♣ Mše svaté s pobožností za
věrné zemřelé na hřbitově
budou na vesnicích takto:
středa 1. listopadu:
16:00 - Stachovice,
17:00 – Děrné,
čtvrtek 2. listopadu:
16:00 – Lukavec,
17:00 - Vrchy
sobota 4. listopadu:
15:00 – Jerlochovice,
od 14:30 – modlitba růžence.
♣ Při mši svaté s pobožností
za věrné zemřelé na vesnicích
a ve čtvrtek v 9 hodin ve Fulneku se budeme společně
modlit za ty, jejíchž jména
napíšete na kartičky.
♣ Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou
naší věřící získat plnomocné
odpustky pro duše zemřelých,
které potřebují očištění, už do
25. října, pokud z vážných
důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 2.
do 8. listopadu. Podmínkou
jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, svaté přijímání,
modlitba na úmysl Svatého
otce (Otče náš a Zdrávas či
jiná modlitba).
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Úmysly mší svatých

22.10. - 29.10.2017
Fulnek

Ne 22.10. Za † z rodiny Hrabálkovy a Linartovy
Út 24.10. Za † Josefa Divína, za † rodiče
Bělunkovy a dva bratry a za Boží
požehnání pro živou rodinu
St 25.10. Za Josefa Augustýna, manželku a duše
v očistci
Čt 26.10. Mše svatá za farnost
Pá 27.10. Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu
So 28.10. Za † Irmu Novobilskou a manžela
Ne 29.10. Za † rodiče Horáčkovy a Dindorfovy
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 22.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a živou rodinu
Út 24.10. Za † Michala Růčku, manželku,
a rodiče z obou stran
Ne 29.10. Za † a živou rodinu Marethovu
Děrné
Ne 22.10. Za † Františka Holbu, manželku
a za živou rodinu
St 25.10. Za † rodiče Juřicovy a za živou rodinu
Ne 29.10. Za † Waltra Srubka a duše v očistci
Ne 22.10. Gebauerová
Čt 26.10. Baranová 30
Ne 29.10. David 101

Lukavec

Vrchy

Ne 22.10. Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče
a sourozence a za † zetě Karla
Ne 29.10. Za † Marii Bednaříkovou a manžela,
za † Františka a Blaženu Homolovy
a za živou rodinu

