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DEN PÁNĚ

16. neděle v mezidobí

20. července

neprodejné

K zamyšlení
„Pane, copak jsi nenasel na svém poli
dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?“– v otázce adresované rozsévači
jakoby kromě trpkosti zaznívalo i trochu
ironie. Stejně jako v „oblíbených“ poznámkách: „Když je
váš Bůh tak dobrý a
všemohoucí, kde se
bere tolik utrpení, zla
a neštěstí a …?“ Obvykle zkusíme najít
ty nejpřesvědčivější
argumenty nebo z
otázky nějak vykličkovat. Ale když na
vlastní kůži pociťujeme moc zla kolem
sebe a dokonce zlo
cítíme i ve vlastním
srdci, přece jen zatínáme pěsti, napínáme
svaly a vytahujeme
stejné zbraně jako
nepřítel – zlost,
vztek, tvrdost, násilí.
Rozsévač ve své odpovědi nekličkuje
ani nepopírá přítomnost zla (které se
většinou ukáže mnohem dřív a zřetelněji
než dobro): „To udělal nepřítel.“ A přesto nám jeho stručná odpověď připadá
velmi zvláštní: „Nechte…“ Rozsévač

jako kdyby nabádal k lhostejnosti nebo
pohodlnosti. Jeho postoj je opravdu lidsky
nepochopitelný. Z našeho pohledu je to
výzva ke slabosti. Ovšem z jeho pohledu
jsme slabí právě my, domnělí siláci, kteří
se chtějí hned zbavit všeho, co nevyhovuje jejich
představám.
A
právě této naší
slabosti, která se
projevuje siláckou
soběstačností, musí přijít na pomoc
Duch Boží. Jen on
nás může naučit
trpělivému zasévání hořčičných
zrnek. Hořčičná
zrnka jsou nejen
maličká, ale aby
mohla růst, musí
padnout do země
a zmizet. Jen působením Ducha
Božího můžeme pochopit nepochopitelnou
logiku toho, který se sám nechal „zadělat a
promísit“ jako kvas, abychom se i my
mohli stát dobrým chlebem, schopným dávat Boží sílu. A Boží síla není silou, která
trhá, rve a ničí.

Texty k rozjímání

1. čtení Mdr 12,13.16-19

PONDĚLÍ 21.7.
Mich 6,1-4.6-8
Mt 12,38-42
Má víra nemá být závislá na
znameních, na oblíbeném kazateli či zpovědníkovi, ale na
Kristu, na jeho vzkříšení.

Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě.
Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes
pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť
sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo ji znají. Ty
však, který vládneš silou, v mírnosti soudíš a nás
vedeš se vší šetrností, neboť kdykoli chceš, máš
ÚTERÝ 22.7. památka
moc vždycky v ruce. Takovým jednáním jsi pousv. Marie Magdalény
čoval svůj lid, že spravedlivý musí být lidumilný.
2 Kor 5,14-17
Svým synům poskytuješ radostnou naději, že po
Jan 20,1.11-18
„Umřel za všechny, aby ti, hříchu dáváš příležitost k lítosti.
kteří jsou naživu, nežili už Žalm 85
sobě, ale pro toho, který za ně
Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
umřel a vstal z mrtvých.“ –
Jak dnes budu žít pro Krista,
jak dnes nebudu žít jen pro Tys, Pane, dobrý a shovívavý, – nejvýš
svůj vlastní zájem?
milosrdný ke všem, kdo volají k tobě. –
STŘEDA 23.7.
svátek sv. Brigity
Gal 2,19-20
Jan 15,1-8
Chval svého Pána za přivtělení ke kmeni, za zůstávání v
něm, za nesení ovoce, chval
jej za jeho péči, za pročišťování, za možnost oslavovat
Otce...
ČTVRTEK 24.7.
Jer 2,1-3.7-8.12-13
Mt 13,10-17
Pros o otevřené oči a uši, pros
o setrvalé následování Ježíše
a o vytrvalé hledání cesty k
němu v tvém životě.
PÁTEK 25.7.
svátek sv. Jakuba
2 Den Páně

Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu, –
všimni si hlasu mé snažné prosby.
Všechny národy, které jsi učinil, přijdou,
– budou se ti klanět, Pane, – a velebit
tvé jméno. – Protože tys veliký a činíš
divy, – ty jediný jsi Bůh.
Ty však jsi, Pane, Bůh milosrdný a milostivý, – váhavý k hněvu, svrchovaně laskavý a věrný. – Obrať se ke mně a smiluj
se nade mnou.
2. čtení Řím 8,26-27
Bratři! Duch nám přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně
modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zkoumá
srdce, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za
křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Evangelium Mt 13,24-43
Ježíš předložil zástupům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné člověku, který
nasel na svém poli dobré semeno. Ale když lidé
spali, přišel jeho nepřítel, rozházel mezi pšenici
plevel a odešel. Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, tehdy se ukázal i plevel. Tu přišli
služebníci k hospodáři a řekli mu: ‘Pane, copak
jsi nenasel na svém poli dobré semeno? Odkud se
tedy vzal plevel?’ On jim odpověděl: ‘To udělal
nepřítel.’ A služebníci mu řekli: ‘Máme jít a plevel sesbírat?’ On však řekl: ‘Ne. Jinak byste při
sbírání plevele mohli s ním vytrhat i pšenici.
Nechte obojí spolu růst až do žní – a o žních řeknu žencům: Nejprve seberte plevel a svažte ho do
snopků k spálení, ale pšenici shromážděte do mé
stodoly.’“
Předložil jim další podobenství: „Nebeské království je jako hořčičné zrno, které člověk vzal a
zasel na svém poli. Je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní zahradní rostliny a stane se z něho keř, takže přilétají ptáci a hnízdí v jeho větvích.“
Pověděl jim jiné podobenství: „Nebeské království je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho
do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“
To všechno mluvil Ježíš k zástupům v podobenstvích a bez podobenství k nim vůbec nemluvil.
Tak se mělo naplnit, co řekl prorok:
„Otevřu ústa v podobenstvích, vypovím, co bylo
skryté od založení světa.“
Potom rozpustil zástupy a šel domů.
Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili:
„Vylož nám to podobenství o pleveli na poli.“
Odpověděl: „Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je
Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou
synové Království, plevel jsou synové toho Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je sko-

Texty k rozjímání
2 Kor 4,7-15
Mt 20,20-28
Tak jako Jakub hledej svoji
velikost ve službě, napodobuj
Krista Služebníka, který „dal
svůj život jako výkupné za
všechny“.
SOBOTA 26.7.
Jer 7,1-11
Mt 13,24-30
Nechat v sobě růst dobré semeno, trpělivě čekat až do
žní... Nenechat se znervóznět
plevelem, který roste kolem
mne, nechat konečný soud na
Bohu…
NEDĚLE 27.7.
17. neděle v mezidobí
1 Král 3,5.7-12
Řím 8,28-30
Mt 13,44-52

Evangelium
nání věku, ženci jsou andělé.
Jako se sbírá plevel a spaluje
v ohni, tak bude i při skonání
věku. Syn člověka pošle své
anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty,
kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam
bude pláč a skřípění zubů.
Tehdy budou spravedliví v
království svého Otce zářit
jako slunce.
Kdo má uši, slyš!“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Svatý Kryštof je patron
řidičů a policistů, na spolupráci obou závisí dobrá jízda
a šťastný návrat. Po mši svaté
v neděli 27.7. budeme na
náměstí ve Fulneku a u kostelů na vesnicích žehnat auta
a ostatní dopravní prostředky.
♣ V neděli 27.7. zveme na
pouť ke svaté Anně u kapličky za Lukavcem. V 15 hodin
začneme pobožnost Korunkou k Božímu milosrdenství.
Korunku se v neděli v kostele
modlit nebudeme.
♣ Mládež od 13 let zveme
v době od 29.7. do 3.8 na letní diecézní setkání do Oder.
Téma letošního setkání „Není
dobré, aby byl člověk
sám.“ (Gn 2,18)
♣ V sobotu 13.9. zveme na
poutní zájezd Panny Marie
Fatimské do polského Turzy
(Tuří), kde se konají ve výroční den zjevení Panny Marie ve Fatimě poutní slavnosti. Program pouti: poutní mše
svatá, prohlídka Starého Bohumína, prohlídka zámku a
kostela v Karviné. Přihlásit se
můžete v sakristii.
♣ Včera vyšli poutníci na VI.
pěší pouť Fulnek - Slavkovice. Téma letošní pouti je „Ty
jsi svědek mého milosrdenství“. Myslete na naše poutníky a na ty, se kterými se budou při své cestě setkávat, ve
svých modlitbách.
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Úmysly mší svatých

20.7. Fulnek

Ne 20.7. Mše svatá za farnost
Út 22.7. Za † a živou rodinu Ondřejovu,
Jardíkovu a Samuelovu
St 23.7. ____________________
Čt 24.7. ____________________
Pá 25.7. Za † a živou rodinu Dudkovu
So 26.7. ____________________
Ne 27.7. Za † rodinu Kocurovu a Kubovu
Stachovice
Ne 20.7. Za † Annu Porubovou, manžela,
dceru, zetě a živou rodinu
Út 22.7. Za † Rostislava Lyska a rodinu
Lyskovu
Ne 27.7. Za † Zdeňka Vojkůvku a rodinu
Bačíkovu a Dahmovu
Děrné
Ne 20.7. Za † a živou rodinu Skočkovu
St 23.7. Za † manžele Švestkovy a † Marii
Hofer
Ne 27.7. Za † Jaroslava Mangolta a rodinu
Mangoltovu
Lukavec
Ne 20.7. Sokol
Čt 24.7. Gebauerova 16
Ne 27.7. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 20.7. Za † Aurelii Honovou, manžela,
rodiče a sourozence
Ne 27.7. Za † Elfrídu a Jaroslava Adamusovy,
rodiče a sourozence z obou stran

