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

DEN PÁNĚ

17. neděle v mezidobí

27. července

neprodejné

K zamyšlení
Nebeské království je podobné pokladu,
ukrytému v poli.... Jak zvláštně reaguje
člověk, který tento poklad najde! Zakryje ho a s radostí jde, prodá všechno, co
má, a to pole koupí. Proč nalezený poklad raději hned nevyhrabe a neodnese si
ho domů? Když nechce, aby o tom někdo
věděl, může přijít tajně v noci, nebo ho
může postupně odnosit domů po částech.
Tak bychom uvažovali
my, kteří naléhavě
toužíme něco vlastnit
a každou svoji činnost
hodnotíme podle toho,
co nám teď hned vynese. Nebeské království není majetkem,
kterého se člověk může zmocnit. Naopak,
nebeské království je
skutečností, kvůli které je potřeba odvážně
„ztratit“ všechno, co člověk má. Kdo si
neuváženě vyhrabe jenom poklad, riskuje, že o něj přijde, protože nemá vlastnické právo. Vždyť vlastníkem pole je
někdo jiný. Kdo naopak odvážně a s radostí „ztrácí“ svoje jmění, opravdu si
zajistí vlastnické právo na poklad, který
mu nikdo nevezme. Nebeské království

je také podobné obchodníku, který hledá
vzácné perly. Pozor, nepodobá se perle, ale
obchodníku! Perly sa hledají pro jejich
nádheru. Krása nebeského království však
nespočívá v něm samém, ale v osobě Krále. On je „nejkrásnější z lidských synů,
půvab se rozlévá po jeho
rtech“ a pouze „slovo, které
vychází z jeho úst“ může
uspokojit hladové lidské
srdce. Nebeské království se
proto nepodobá perle, o které můžeme říct: „Aha, tady
je!“ nebo: „Tamhle je!“. Podobá se hledajícímu obchodníku, protože je mezi těmi,
kteří hledají způsob, jak následovat Krále narozeného
ve chlévě a přijíždějícího
n a
o s l á t k u .
Dále je nebeské království
podobné síti, která se spustí
do moře a zahrne všechno
možné...., není totiž věcí,
kterou člověk uchopí, ale
skutečností, která uchvátí člověka. A
uchvátí ho natolik, že dokáže přijímat
„všechny druhy lidí“, se kterými se potkává. Ve všech vidí bratry a rozhodnutí o
tom, kdo je dobrý a kdo je zlý, přenechává
Bohu. Tak se člověk stává podobný obrazu
Božího Syna a všechno mu slouží k dobrému.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28.7.
Jer 13,1-11
Mt 13,31-35
Nechávám v sobě růst semeno
nebeského království? Nechávám své jednání prokvasit
radostnou zvěstí evangelia,
nechávám se „zadělat“ do
těsta, aby se vše prokvasilo?

1. čtení 1 Král 3,5.7-12

Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci.
Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát.“ Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys učinil svého služebníka králem místo Davida, mého otce.
Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství ani
sečíst, ani odhadnout. Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak vládnout nad tvým lidem a
rozlišovat dobro a zlo, neboť kdo by jinak mohl
ÚTERÝ 29.7.
památka sv. Marty
vládnout nad tímto tak početným lidem?“ Pánu
1 Jan 4,7-16
se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a proto
Lk 10,38-42
mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě toto a neKde se ve svém životě starám žádal sis dlouhý věk ani bohatství ani život svých
„zbytečně“, kde mi mé staros- nepřátel, ale přál sis chápat právo, hle – splním
ti zabraňují sedět Kristu u
tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že
nohou a naslouchat mu?
nebylo podobného před tebou, ani po tobě podobné nepovstane.“
STŘEDA 30.7.
Jer 15,10.16-21
Žalm 118
Mt 13,44-46
Co je pokladem v mém živoJak miluji tvůj zákon, Hospodine!
tě, co je onou drahocennou
perlou? Hledám nebeské krá- Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, – že bulovství? Raduji se z jeho nadu střežit tvá slova. – Lepší je pro mě zákon
cházení v každodenním žití?
tvých úst – než tisíce ve zlatě a stříbře.
Ať
je mi útěchou tvé milosrdenství, – jak jsi slíČTVRTEK 31.7.
bil svému služebníku. – Ať se mi dostane tvého
Jer 18,1-6
slitování, abych byl živ, – neboť tvůj zákon je mé
Mt 13,47-53
Jak všechno své usilování a potěšení.
konání mohu poměřit s tímto Proto miluji tvé předpisy – více než zlato, než
podobenstvím? Co je to dobré ryzí zlato. – Proto jsem si vyvolil všechna tvá
v mém životě, co může být nařízení, – nenávidím každou falešnou cestu.
vybráno do nádob...?
Podivuhodná jsou tvá přikázání, – proto je zachovává má duše. – Výklad tvých slov osvěcuje, –
PÁTEK 1.8.
poučuje prosté lidi.

2 Den Páně

2. čtení Řím 8,28-30
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko
napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle
povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty
také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho
Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty,
které předurčil, také povolal, a ty, které povolal,
také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také
uvedl do slávy.

Evangelium Mt 13,44-52
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk
najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá
všechno, co má, a to pole koupí.
Nebeské království je také podobné obchodníku,
který hledá vzácné perly. A když najde jednu
drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a
koupí ji.
Dále je nebeské království podobné síti, která se
spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je
plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je
dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí,
vyhodí.
Tak to bude při skonání věku: Vyjdou andělé,
oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do ohnivé
pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Rozuměli jste tomu všemu?“ Odpověděli: „Ano.“
A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který
se stal učedníkem nebeského království, je jako
hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci
nové i staré.“

Texty k rozjímání
Jer 26,1-9
Mt 13,54-58
Jak se dokážu srovnat se skepsí svého okolí vůči mé snaze
žít autentický život Kristova
učedníka? A jak jsem já odolný vůči nákaze skepse a pochybování?
SOBOTA 2.8.
Jer 26,11-16.24
Mt 14,1-12
Život s Kristem může vést k
pronásledování, ke smrti...
Pros za ty, kteří i dnes s tímto
rizikem „nesou svoji kůži na
trh“ a vydávají Kristu svědectví tam, kde se to nesmí, kde
se to nenosí…
NEDĚLE 3.8.
18. neděle v mezidobí
Iz 55,1-3
Rim 8,35.37-39
Mt 14,13-21

Kontaktní údaje
Římskokatolická farnost Fulnek, Kostelní 111
742 45 Fulnek
www.farnostfulnek.cz
farnostfulnek@seznam.cz
Otec Pawel:
e-mail: pawpruszyski@wp.pl
mobilní číslo: 731604365
Otec Josef :
e-mail:
fructus33@centrum.cz
mobilní číslo: 731322087

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne 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
ve Fulneku modlit nebudeme.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné. V pátek bude příležitost ke svátosti smíření od 17 hodin.
♣ 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 neděli 3.8. v 10 hodin
zveme do parku v Odrách na
mši svatou s otcem biskupem
Františkem Václavem, která
bude vyvrcholením letního
diecézní setkání mládeže.
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb: sobota 2.8.: Stachovice – 17:00, Vrchy – 18:00
Neděle 3.8.: Děrné – 7:30,
Fulnek – 9:00, Lukavec –
10:30.
♣ 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.
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Úmysly mší svatých

27.7. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

27.7.
29.7.
30.7.
31.7.
1.8.
2.8.
3.8.

Za † rodinu Kocurovu a Kubovu
____________________
____________________
____________________
Za členy živého růžence
____________________
____________________
Stachovice

Ne 27.7. Za † Zdeňka Vojkůvku a rodinu
Bačíkovu a Dahmovu
Út 29.7. Za † a živé členy živého růžence
So 2.8. 17:00 Za † Kristýnu Hrstkovou,
manžela, děti, zetě a snachu
Děrné
Ne 27.7. Za † Jaroslava Mangolta a rodinu
Mangoltovu
St 30.7. Za † a živou rodinu Goldovu
a Wolfovu
Ne 3.8. 7:30 Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 27.7. Mše svatá za farnost
Čt 31.7. David 50
Ne 3.8. Gold 17
Vrchy
Ne 27.7. Za † Elfrídu a Jaroslava Adamusovy,
rodiče a sourozence z obou stran
So 2.8. 18:00 Mše svatá za farnost

