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DEN PÁNĚ

12. neděle v mezidobí

22. června

neprodejné

K zamyšlení
Není divu, že Ježíš má poměrně málo
následovníků. Také my, kteří ho následujeme, občas přemýšlíme, jestli se vyplatí přiznat se k němu před lidmi, nebo
zda by se víc hodilo zapřít ho. Není se
co divit. Vždyť jaké „nelogické“ odpovědi dává na naše strachy a obavy?!
Nebojte se… nic není
tak tajného, že by to
nebylo odhaleno, a nic
skrytého, že by to nebylo poznáno. – O
čem nás to chce přesvědčit? Vždy my přece úporně usilujeme o
pravý opak. Spolehlivé mašinky ke skartování dokumentů, spolehlivé programy na
mazání a čistění paměti v počítači, spolehlivé šifrování hesel,
spolehlivá ochrana
osobních údajů, až po
spolehlivě neznámého zpovědníka v
spolehlivě tmavé zpovědnici („Aby si
náhodou něco o mně nepomyslel!“).
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo… –
O co raději bychom slyšeli: „Už se nemusíte bát choroby ani staroby, protože
existují spolehlivé preventivní prohlíd-

ky, estetické chirurgické zákroky, omlazovací kosmetické programy…“ Ježíš místo
toho, aby utišil naše obavy o tělo, ještě přidává i obavy o duši. Spíše se bojte toho,
který může zahubit v pekle duši i tělo. Ale
pozor, nekáže nestarat se o tělo a všímat si
jen duše! Zdůrazňuje, že je třeba chránit se všeho, co
ubližuje nejen duši,
ale i tělu, které je
určeno ke vzkříšení.
Nebojte se... ani
jeden vrabec nespadne bez vědomí
vašeho Otce. – Ani
toto ujištění nám
nezní zvlášť nadějně. Raději bychom
slyšeli pouze tu první část: „Nebojte se,
nic se vám nestane.“ No Ježíš neslibuje jednoduchý
život bez nebezpečenství a těžkostí. Zdůrazňuje, že náš nebeský Otec o všem ví, a to nám má stačit.
Zvláštní záruka?! Je nepochopitelná pro
toho, kdo vidí v Bohu obávaného kontroléra cestovních lístků na životní cestě. Ale je
jasná a spolehlivá pro toho, kdo v něm vidí
milujícího Otce.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 23.6.
2 Král 17,5-8.13-15a.18
Mt 7,1-5
„Odvraťte se od svého špatného chování a zachovávejte
mé příkazy, má nařízení“ –
výzva i pro tebe, vezmi si ji
do dnešního dne.
ÚTERÝ 24.6. slavnost
Narození sv. Jana Křtitele
Iz 49,1-6
Sk 13,22-26
Lk 1,57-66.80
Raduj se z narození Kristova
předchůdce a pros, abys tak
jako on byl schopen poznávat
Krista v lidech a situacích
svého života, abys tak jako on
byl schopen ukázat na něj
druhým (a neukazovat na sebe).

1. čtení Jer 20,10-13
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání
mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho!
Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství,
číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme
se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se
mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná
hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů,
který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i
srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť
tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu,
chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého
z ruky zlosynů!

Žalm 68
Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!

Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, – pohana
pokryla mou tvář. – Svým bratrům stal jsem se
cizincem, – synům své matky neznámým. – Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, – padají
na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
– v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své veliké
lásce, – věrně mi pomoz! – Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, – obrať se ke mně se
STŘEDA 25.6.
svým nesmírným slitováním.
2 Král 22,8-13; 23,1-3
Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; – pookřejte
Mt 7,15-20
Ochota k pokání a ochota k v srdci vy, kdo hledáte Boha! – Neboť Hospodin
slyší chudáky, – nepohrdá svými vězni. – Nechť
opětovnému vstupování do ho chválí nebe a země, – moře a vše, co se v nich
(křestní) smlouvy s Bohem hýbe.
má být postojem, který provází tvoji cestu životem.
2. čtení Řím 5,12-15
ČTVRTEK 26.6.
2 Král 24,8-17
Mt 7,21-29
Vyhnanství, konec království,
devastace chrámu – to vše je
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Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na
tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak
smrt přešla na všechny lidi, protože všichni
zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před
Zákonem – jenomže kde není žádný zákon,
tam se hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do Mojžíše i nad

lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam
je protějškem toho, který měl přijít. Ale s Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé
množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji
se celému množství lidí dostalo Boží přízně
a milostivého daru prostřednictvím jednoho

Evangelium Mt 10,26-33
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic
není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic
skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá
do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch,
kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se
bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.
Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani
jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho
Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy
na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než
všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem
v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře,
zapřu i já před svým Otcem v nebi.“

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné
prožití slavnosti Nejsvětější Trojice.
♣ V úterý 24.6. je slavnost narození svatého Jana
Křtitele. Zveme na mši svatou do Stachovic a
Fulneku.
♣ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a „Světový den modliteb za posvěcení kněží“.
Zveme ke společné modlitbě v pátek při mši svaté ve Fulneku.
♣ V pátek 27.6. zveme děti, mládež a rodiče na
slavnostní ukončení školního roku. Začneme v 18
hodin mší svatou s poděkováním za celý rok, pak
se přesuneme na farní zahradu. Doneste si sebou
párky na opékání. Děti a mládež se sejdou k nácviku písní na faře v 17 hodin.
♣ V sobotu slavíme památku Nejsvětějšího Srdce
Panny Marie. Zveme na mši svatou v 8 hodin do
kostela ve Fulneku.

Texty k rozjímání
jen zdánlivým koncem, jak
víme z dalších knih Starého
zákona. Bůh vždy tvoří nové
cesty pro svůj lid a dává novou naději. I pro (zdánlivě)
bezvýchodné a neřešitelné
životní situace.
PÁTEK 27.6. slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Dt 7,6-11; 1 Jan 4,7-16
Mt 11,25-30
Kde hledáš odpočinek pro
svoji duši ve své lopotě, ve
svých obtížích? Nacházíš jej v
Ježíšově srdci, v jeho důvěrné
blízkosti?
SOBOTA 28.6.
památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie
Iz 61,9-11
Lk 2,41-51
„Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém
Bohu“ – nech se pozvat Izaiášem i Marií k oslavě Hospodina, k radosti, jásání a plesání... – i v „obyčejnosti“ dnešního dne.
NEDĚLE 29.6.
Slavnost sv. Petra a Pavla
Sk 12,1-11
2 Tim 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19
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Ohlášky
♣ Zveme na Diecézní setkání
dětí s otcem biskupem - Prašivá 2014, které se bude konat 1. července Motto letošního setkání: „Stůl nejsou jen
čtyři nohy, to ví jistě člověk
mnohý“. Na setkání bude příležitost přispět trvanlivými
potravinami (rýže, těstoviny,
káva, čaj, konzervy, polévky
ze sáčku apod.) do potravinové banky. Odjezd autobusu
v 8:30 z náměstí. Přihlásit se
můžete v sákristii. Cena zájezdu je 130 Kč.
♣ V neděli 29. června zveme
na pouť ke sv. Petru a Pavlu
do Děrného. Poutní bohoslužba začne v 9 hodin.
♣ V neděli 29.6. doputují do
Fulneku mladí poutníci pěší
pouti na Velehrad. Prosíme
rodiny, které je mohou přijmout do svých domovů a
poskytnout jim nocleh a jídlo,
aby se přihlásili u paní Ludmily Erteltové.
♣ V pondělí 30. června v 7
hodin budeme společně
s poutníky slavit mši svatou. Hlavním celebrantem
bude otec biskup František
Václav Lobkowicz.
♣ Zveme na pěší pouť
k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice, která se
uskuteční ve dnech 19. 7. –
26.7. Bližší informace na
www.pout.cz.
♣ Martin Klapetek a Helena
Lipinská oznamují, že dne
28.6. ve 13 hodin v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku si navzájem udělí svátost
manželství. Bůh žehnej jejich
lásce.
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Úmysly mší svatých

22.6. Fulnek
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22.6.
24.6.
25.6.
26.6.
27.6.
28.6.

Za † syna Petra Besedu a živou rodinu
Za † Jana Sokola, manželku a dceru
______________________
______________________
Za † a živé členy rodiny Šulákovy
Za † rodiče Horvatovy a za živou
rodinu
Ne 29.6. Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka
Stachovice
Ne 22.6. Za † Jana Krhuta a rodiče
Út 24.6. Za † rodinu Černochovu a Hrstkovu
Ne 29.6. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
syny a Annu Obšivačovou
Děrné
Ne 22.6. Za † Bohumíra Storzera
a duše v očistci
St 25.6. ______________________
Ne 29.6. 9:00 Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 22.6. Mše svatá za farnost
Čt 26.6. Sokol 81
Ne 29.6. David 50
Vrchy
Ne 22.6. Za † Jindřicha Deneše, manželku, syny, snachu a vnučku Janu Kovářovo
Ne 29.6. Za † rodinu Melarovu a Adamusovu

