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

DEN PÁNĚ

15. neděle v mezidobí

13. července

neprodejné

K zamyšlení
Je dobré, když u podobenství o rozsévači přemýšlíme nad tím, jakou půdu nalezne semeno Slova, když padne do našeho srdce. Obere ho o něj Zlý, uschne
při první nepříjemnosti, udusí ho starosti, nebo přinese užitek...? Většinou nakonec pouze více méně zkroušeně a rozpačitě zkonstatujeme, že ta půda našeho srdce bývá
taková všelijaká, a
jdeme dál. Pokud
si ale povšimneme
širšího kontextu
podobenství, můžeme ještě lépe
pochopit
nejen
toto Slovo, ale i
Rozsévače, který
nám ho zvěstuje, a
žasnout nad jeho
velkorysostí a nekonečným milosrdenstvím.
Kolem Ježíše se
shromažďuje velké množství lidu, ale asi
sotva lze hovořit o kdovíjakém úspěchu.
Lidé se sice nadchnou pro zázraky, ale
na cestě víry se nepohnou dopředu ani v
těch městech, kde viděli nejvíce znamení. Farizeové ho obviňují, že vyhání zlé
duchy mocí knížete zlých duchů, neodbytně od něho žádají znamení, a už začí-

nají uvažovat o tom, jak ho zahubit. On
však přesto rozsévá dál. Štědře, milosrdně,
s láskou a všude – i na okraj cesty, na kamenitou půdu nebo do trní. A ví celkem
jistě, že bude zničené jak jeho zrno, tak i
on sám. Z lidského pohledu bychom to
označili za čiré plýtvání. Kolikrát jsme už i
po menším neúspěchu
„práskli dveřmi“ s
tím, že „to už nemá
význam zbytečně se
namáhat“. Kolikrát
jsme už nad někým
„zlomili hůl“ s předsevzetím: „Už se s ním
nebudu bavit!“. Bůh
se ale nebojí plýtvat
svým Slovem a svojí
láskou.
Není tedy od věci zamyslet se při podobenství o rozsévači
také nad tím, jak já
rozsévám dobro kolem sebe. Rozhodím
ho jenom tam, kde se rýsuje jasný výsledek
(alespoň v podobě vděčnosti), nebo i tam,
kde mu hrozí, že bude (bez poděkování)
sezobané, spálené, udušené...? I to je součástí sténání a utrpení celého tvorstva, které čeká na svoje vykoupení. A právě svým
vytrvalým rozséváním dobra můžeme toto
vykoupení přiblížit.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 14.7.
Iz 1,10-17
Mt 10,34 – 11,1
Být ochoteni ztratit pro Krista
všechno a následovat jej,
podřídit Kristu vše ve svém
životě a svůj život proměňovat...
ÚTERÝ 15.7.
Iz 7,1-9
Mt 11,20-24
Jsem schopen vyjít ze své
zabydlenosti, ze svých zajetých kolejí, nechat se Kristem
přivést k něčemu novému v
mém životě? Jsem ochoten se
(opět, znovu) obrátit?

1. čtení Iz 55,10-11
Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z
nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí,
že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem
rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s
mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se
ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“

Žalm 64
Semeno padlo na dobrou půdu
a přineslo užitek.

V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, – velmi
jsi ji obohatil. – Boží strouhou se hrne voda, –
lidem nachystals obilí.
Takto jsi zemi připravil: – zavlažils její brázdy, –
rozmělnils její hroudy, – zkypřils ji dešti, – požehnals tomu, co vyrašilo.
STŘEDA 16.7.
Rok jsi korunoval svou dobrotou, – kudy jsi proIz 10,5-7.13-16
šel, prýští hojnost. – Pastviny na stepi mokvají
Mt 11,25-27
vláhou, – pahorky se ovíjejí radostí.
Být otevřený Kristu znamená Nivy se odívají stády, – údolí se přikrývají obineulpívat na vlastním vzdělá- lím: – ozývají se jásotem a zpěvem.
ní, na všech svých znalostech,
které o Bohu mám. Být ote- 2. čtení Řím 8,18-23
vřený Kristu znamená být v
pokoře otevřený pro věci no- Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času
vé, které chce Bůh přinést do se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví
na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží
tvého života.
synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo
podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž
ČTVRTEK 17.7.
kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorIz 26,7-9.12.16-19
Mt 11,28-30
stvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby
Do všech svých starostí a lo- porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.
pocení můžeš pozvat Krista, Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spokterý tě chce občerstvit a dát lu trpí až doposud. A není samo. I my, ačkoliv už
tvé duši nalézt odpočinek.
máme první dary Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme své přijetí za syny, vykoupení
PÁTEK 18.7.
našeho těla.
Iz 38,1-6.21-22.7-8

2 Den Páně

Evangelium Mt 13,1-23
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho
shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil
na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu.
A mluvil k nim mnoho v podobenstvích: „Jeden
rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla
některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce, spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny.
Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo
je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný,
jiná třicetinásobný. Kdo má uši, slyš!“ Učedníci
přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč k nim
mluvíš v podobenstvích?“ On odpověděl: „Vám
je dáno znát tajemství nebeského království, ale
jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno – a
bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude
vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece nevidí, a slyší, a
přece neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: ‘Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají
nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí,
ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a
já je neuzdravím.’ Ale blahoslavené jsou vaše
oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím
vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo
vidět, co vidíte vy, ale neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli. Vy tedy poslyšte, jaký je
smysl podobenství o rozsévači. Když někdo slyší
slovo o Božím království a nechápe, přijde ten
Zlý a obere ho o to, co bylo v jeho srdci zaseto:
to je ten, u kterého bylo zaseto na okraj cesty. Na
skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo
slyší a hned ho s radostí přijímá, ale nemá v sobě

Texty k rozjímání
Mt 12,1-8
„Syn člověka je pánem nad
sobotou.“ Tato věta mi nemá
být důvodem ke svévolnému
jednání a k porušování přikázání, ale výzvou k vnímání
potřeb chudých a trpících,
výzvou ke službě lásky a milosrdenství.
SOBOTA 19.7.
Mich 2,1-5
Mt 12,14-21
Přečti si znovu, co řekl Izaiáš
o Kristu, a uvědomuj si, jak
Kristus – služebník jedná v
tvém životě, jak jej uzdravuje;
uvědomuj si jeho milosrdné
jednání.
NEDĚLE 20.7.
16. neděle v mezidobí
Mdr 12,13.16-1
Řím 8,26-27
Mt 13,24-43

Evangelium
kořen a je nestálý. Když pak
pro to slovo nastane soužení
nebo pronásledování, hned
odpadne. Do trní bylo zaseto
u toho, kdo slovo slyší, ale
světské starosti a záliba v bohatství slovo udusí, takže zůstane bez užitku. Do dobré
půdy bylo zaseto u toho, kdo
slovo slyší a chápe, takže přináší užitek; a vydá jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se
vybralo: Fulnek 6 410 Kč,
Děrné 3 010 Kč, Lukavec
9 150 Kč, Stachovice 710 Kč,
Vrchy 870 Kč.
♣ V sobotu 19. července v 7
hodin bude společná mše svatá s poutníky pěší pouti Fulnek – Slavkovice.
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb: sobota 19. července Lukavec - 17:00, Děrné –
18:00, neděle 20. července
Stachovice – 7:30, Fulnek –
9:00, Vrchy 10:30.
♣ Ve Dni Páně najdete modlitbu za letní diecézní setkání
mládeže, které se uskuteční
od 29.7 do 3.8. v Odrách.

Modlitba
Drahý Otče, děkuji ti za tak
úžasný dar víry, ze kterého se
můžu radovat, poznávat a
zakoušet Tvou nesmírnou
lásku. Veď k sobě stále více a
více mladých lidí a zapal
v nich touhu po pravdě. Prosím, aby ses i skrze blížící se
setkání mládeže v Odrách
mohl dotknout mnoha srdcí,
utvořil z nás dobré pastýře a
svědky pro zbloudilé ovce.
Dej, abychom se jednou
všichni v radostí setkali
s Tebou v nebeském království. Amen.
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Úmysly mší svatých

13.7. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

13.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.
19.7.
20.7.

Za † Františka Pešla a živou rodinu
___________________
___________________
___________________
Za † Marii Žlebkovou a živou rodinu
7:00 _______________
Mše svatá za farnost

Stachovice
Ne 13.7. Mše svatá za farnost
Út 15.7. _________________
Ne 20.7. Za † Annu Porubovou, manžela,
dceru, zetě a živou rodinu
Děrné
Ne 13.7. Za † a živou rodinu Feilhauerovu
St 16.7. Za † rodiče Mocovy
a za † Josefa Heinricha
So 19.7. 18:00 Za † a živou rodinu Skočkovu
Lukavec
Ne 13.7. Šindler 111
Čt 17.7. Godiš 130
So 19.7. 17:00 Sokol 8
Vrchy
Ne 13.7. Za † rodinu Dratvovu a Zelinkovu
Ne 20.7. Za † Aurelii Honovou, manžela,
rodiče a sourozence

