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DEN PÁNĚ

14. neděle v mezidobí

6. července

neprodejné

K zamyšlení
Je to paradoxní. Kristus říká "pojďte ke
mně a přijměte mé slovo, a tak najdete
odpočinek", a my často nechceme přicházet ke Kristu právě proto, že jsme
unavení a nemáme sílu brát na sebe další
závazky, "obtížit se jeho slovy". Máme
totiž za to, že Kristovo slovo je především úkolem. A
jsme-li už dost
vyčerpaní ze svých
povinností, jak se
zmobilizovat
a
naslouchat dalším
nárokům? Lepší se
"vyhnout" evangeliu, otevřít spíš
noviny či nějakou
odpočinkovou knihu … Bohužel za
tímto postojem se někdy ukrývá představa, že evangelium je dalším břemenem,
ne oázou v palčivém horku všedního
dne. Abychom dostali "novou chuť" na
živou vodu evangelia, je třeba se zaposlechnout do dnešního úryvku. Tam
Kristus boří naše falešné představy o
učení evangelia: je to učení přinášející
oddechnutí, osvěžení. Dalo by se říci, že
jeho učení je číší chladné vody ve vyprahlé poušti našeho života.
Jádrem dnešní pasáže je právě zdůraznění, že Ježíšovo učení není souborem norem, příkazů a zákazů, podobně jako

kodexy či směrnice různých institucí či
států. A pokud "v koutku duše" považujeme "Nový zákon" za "zákoník" vedle mnoha jiných, pak jsme se dostali do slepé uličky. A Kristus nás dnes vyvádí z této bezvýchodné cesty, která nevede k životu.
Abychom nově objevili "pravou podobu
Ježíšova učení",
je třeba nejprve
brát vážně to, co
předchází
slovům vybízejícím
k přijetí "jha
učení": "pojďte
ke mně". Nejprve je tedy výzva přijít k živé
osobě, ke Kristu,
a teprve pak následuje pozvání "přijmout jeho slovo". Už
tato výzva "přináší úlevu" v naší vyčerpanosti a ustaranosti: můžeme a smíme přicházet "se svými břemeny" k živé osobě. A
jsme navíc ujištěni, že tento živý Kristus
nás nebude "drtit" výčitkami a poučkami:
on je přece mírný, shovívavý. A to nám
dodává důvěry, abychom neotáleli přicházet k němu i tehdy, když něco pokazíme a
nezvládneme. Mohu k němu přicházet právě proto, že se ke mně sklání … A se stejnou shovívavostí a trpělivostí mě svým
slovem uvádí na správnou cestu, na cestu
spočinutí.

Texty k rozjímání

1. čtení Zach 9,9-10

PONDĚLÍ 7.7.
Oz 2,16b.17b-18.21-22
Mt 9,18-26
S Hospodinovou věrností mohu ve svém životě pevně počítat, mohu se o ni opřít s vědomím, že není závislá na
věrnosti mé, ale je jeho rozhodnutím, které je neměnné.

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 8.7.
Oz 8,4-7.11-13
Mt 9,32-38
Nejsou v mém životě také
nějaké modly, které uctívám,
které mi zakrývají mého Boha, které se staví na jeho místo?

Budu velebit tvé jméno na věky,
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.

STŘEDA 9.7.
Oz 10,1-3.7-8.12
Mt 10,1-7
I dnešní den „je čas hledat
Hospodina“. Hledat jeho spravedlnost a ve spravedlnosti
rozsévat, učit se napodobovat
jeho milosrdenství...

Žalm 144

2. čtení Řím 8,9.11-13

Bratři! Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle DuČTVRTEK 10.7.
cha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží.
Oz 11,1-4.8c-9
Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho.
Mt 10,7-15
A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých
Rodičovský vztah Hospodina
vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil
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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.“

Poděkování
Poděkování, které přišlo prostřednictvím E-meilu
na farní adresu:
Milý Otče Pruszyński a Peklanský,
vyřiďte Vašim farníkům velké poděkování za
obětavé přijetí našich promoklých dětí v jejich
rodinách, za výbornou stravu, teplou postel a sušení promoklých věcí. Svou obětavostí jsou nám
Vaši farníci příkladem...
Zdraví a děkuje.
Kateřina Mošová z Raduně
(maminka dvou poutníků).

Texty k rozjímání
ke svému lidu, ke každému
člověku, mohu zakoušet i v
dnešním dni. Všímej si Boží
starostlivosti o sebe a vyjádři
mu svoji vděčnost.
PÁTEK 11.7.
svátek sv. Benedikta
Př 2,1-9
Mt 19,27-29
Jak moc – co všechno – jsem
ochoten opustit pro Krista?
Nikoli z vypočítavosti
(„dostane stokrát víc“), ale z
lásky a z vděčnosti…
SOBOTA 12.7.
Iz 6,1-8
Mt 10,24-33
Není důležitá lidská dokonalost, ale ochota nechat se poslat... Lépe být nedokonalým
služebníkem, než dokonalým,
avšak neužitečným, do sebe
zahleděným člověkem.
NEDĚLE 13.7.
15. neděle v mezidobí
Iz 55,10-11
Řím 8,18-23
Mt 13,1-23
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Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
zasloužili o příjemné prožití
poutní mše svaté v Lukavci a
v Děrném.
♣ Našim jménem děkujeme
také všem, kteří ubytovali
poutníky pěší pouti Opava –
Velehrad.
♣ Příští neděli bude platit
pravidelný pořad bohoslužeb.
♣ Zveme na pěší pouť
k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice, která se
uskuteční ve dnech 19. 7. –
26.7. Téma letošní pouti: „Ty
jsi svědek mého milosrdenství.“ Bližší informace na
www.pout.cz. Přihlásit se
můžete na www.pout.cz nebo u paní Erteltové Ludmily
– mob. tel. 723489954 .
♣ Schůzka poutníků pěší
pouti bude v úterý 8. července po mši svaté na faře.
♣ "Zveme všechny děti na
18. minitábor, který se bude
konat ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Tábor se uskuteční v
době od 4. srpna do 8. srpna.
Více informací o táboře bude
k dispozici na farních stránkách spolu s odkazem na
elektronickou přihlášku. Kapacita je omezena pouze na
30 dětí, tak se přihlašujte co
nejdříve. Zdraví a těší se na
vás vaši vedoucí."
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Úmysly mší svatých

6.7. Fulnek

Ne 6.7.
Út
8.7.
St
9.7.
Čt 10.7.

Za † Jindřicha Hyvnara
____________________
____________________
Na poděkování Pánu Bohu a Panně
Marii za 93 let života s prosbou
o požehnání do dalších let
Pá 11.7. Za † Marii Královou a vnuka
So 12.7. Za † a živou rodinu Sokolovu
a Dračkovu
Ne 13.7. Za † Františka Pešla a živou rodinu
Stachovice
So

5.7. Za † Františka Kubánka, syna
Lubomíra a dceru Marii
Út
8.7. ___________________
Ne 13.7. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne

6.7. Na poděkování Pánu Bohu za 80 let
života s prosbou o požehnání do
dalších let
St
9.7. Za † a živou rodinu Lukášovu
a Šmeidlerovu
Ne 13.7. Za † a živou rodinu Feilhauerovu
Lukavec
Ne 6.7. Čavera 83
Čt 10.7. Sokolová 47
Ne 13.7. Šindler 111
Vrchy
So 5.7. Za † Jana Víchu a syna
Ne 13.7. Za † rodinu Dratvovu a Zelinkovu

