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

DEN PÁNĚ

18. neděle v mezidobí

3. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Úryvku o nasycení zástupu pěti chleby a
dvěma rybami bezprostředně předchází
příběh o smrti Jana Křtitele. Když Ježíš
uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se
lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Že
by evangelista nevěděl, jak začít, a proto
zkusil nějak propojit dvě navzájem nesouvisející události?
Jeho krátká úvodní
poznámka nám ukazuje obrovský rozdíl
mezi dvěma místy
děje. Prvním je Herodův palác, druhým
je poušť.
Zdá se, že Herodův
palác kypí životom,
ale ve skutečnosti v
něm vládne úpadek.
Zdá sa, že je místem
hodování, ale hlavním chodem hostiny
je smrt.
Zdánlivě je místem
zábavy, ale ve skutečnosti je jenom sídlem hříchu.
Navenek Herodův palác vypadá bezpečně, chráněný hradbami, hostitelem je
však lstivá „liška“, před kterou si nikdo
není jistý.
Naproti tomu opuštěné místo, kam se
odebral Ježíš, se zdá být nehostinným

královstvím smrti, ve skutečnosti právě
tady kypí pravý život.
Navenek je místem žízně a hladu, ve skutečnosti se právě tady rozděluje chléb života.
Zdá se, že je místem, kde číhá nebezpečí,
ale zatím jen tady se mohou zástupy bezstarostně posadit.
Vždyť jejich Hostitelem je sám Bůh.
Právě k přesunu z toho
prvního místa na druhé
jsme pozváni i my.
To je pravý Exodus, ke
kterému chce Bůh přivést svůj národ: Odejít
za Ježíšem na opuštěné
místo, tak jak to udělaly zástupy. Vyjít z paláců svého sobectví,
kde se stejně jako Herodes žádostivě rozhlížíme kolem sebe, co
by nás mohlo uspokojit
a čeho bychom se mohli zmocnit. Jít za
Ježíšem a učit se jeho soucitnému pohledu
na svět. Stejně jako on vidět hlad a nemoci
druhých lidí. Neposílat je pryč, aby se rozešli, ale stejně jako on dávat jím najíst z
chleba své lásky. Právě toto nás spojuje s
Kristovou láskou, od které nás nic nebude
moci odloučit.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 55,1-3

PONDĚLÍ 4.8.
Jer 28,1-17
Mt 14,22-36
Ježíš kráčí v bouřích tvého
života naproti i tobě, chce tě
jimi provést, naučit tě „chodit
po vodě“. Jdi k němu, uč se
od něj, dotkni se střapce jeho
šatů...

Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří
žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra,
pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez
stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat
stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co
nesytí? Slyšte mě, a budete hodovat, vychutnávat
tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně!
Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s
vámi věčnou smlouvu na věrných slibech daných
Davidovi.“

ÚTERÝ 5.8.
Jer 30,1-2.12-15.18-22
Mt 15,1-2.10-14
Jak nebýt slepý ve svém životě? Jak nebýt vytržen ze společenství s Otcem? – Odpověď mohu najít v otázce: Jde
mi více o dodržování tradic,
nebo o čistotu mého nitra?

Žalm 144

STŘEDA 6.8.
svátek Proměnění Páně
Dan 7,9-10.13-14
Mt 17,1-9
Jak dnes budu sloužit tomu,
kterému „byla dána moc, sláva a království“?

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem –
a soucit má se všemi svými tvory.
Oči všech doufají v tebe – a ty jim dáváš pokrm v
pravý čas. – Otvíráš svou ruku – a sytíš vše živé s
laskavostí.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
– a svatý ve všech svých činech. – Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho vzývají upřímně.

2. čtení Řím 8,35.37-39

Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo
zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze
toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědČTVRTEK 7.8.
čen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata,
Jer 31,31-34
ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocMt 16,13-23
nosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeTak jako Petr jsem i já vedle ného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v
vyznání Krista jako Mesiáše Kristu Ježíši, našem Pánu.
schopen se od něj odvracet
2 Den Páně

Evangelium Mt 14,13-21
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral
se lodí na opuštěné místo, aby byl sám. Jakmile o
tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst za ním. Když
vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto
a uzdravil jejich nemocné.
K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli:
„Toto místo je opuštěné a už se připozdilo. Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po vesnicích a
koupí si něco k jídlu.“
Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli.
Vy jim dejte jíst!“
Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a
dvě ryby.“
Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“ A rozkázal, aby
se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět
chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal,
lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se najedli dosyta a ještě sesbírali
plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo
jedli, bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb:
sobota 9. srpna:
Lukavec - 17:00
Děrné – 18:00
neděle 10. srpna:
Stachovice – 7:30
Fulnek – 9:00
Vrchy 10:30.
♣ Ve středu 6. srpna je svátek Proměnění Páně.
Zveme na mši svatou v 18 hodin do Fulneku a
v 19 hodin do Děrného.
♣ Zveme na poutní mši svatou, která se bude konat v neděli 17. srpna v 15 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jerlochovicích. Začneme
korunkou k Božímu milosrdenství. Korunku se

Texty k rozjímání
svým jednáním, svými slovy... Přesto ani mne Ježíš neodmítá, tak jako Petra mne
uvádí do pravdy, která nemusí
být příjemná, ale osvobozuje...
PÁTEK 8.8
Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7
Mt 16,24-28
Zachránit a přitom ztratit –
ztratit a tím zachránit... Kudy
vede v dnešním dnu, v tomto
mém životním období cesta
následování Krista?
SOBOTA 9.8.
svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže
Oz 2,16b.17b.21-22
Mt 25,1-13
Nech dnes promlouvat Hospodina ke svému srdci, nech
jej
promlouvat
jeho
„spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním“.
NEDĚLE 10.8.
19. neděle v mezidobí
1 Král 19,9a.11-13a
Řím 9,1-5
Mt 14,22-33

Den Páně 3

Ohlášky
v kostele ve Fulneku v neděli
modlit nebudeme.
♣ Zveme na pouť děkanátu
Bílovec za nová kněžská a
řeholní povolání a za obnovu
rodin, která se uskuteční
v sobotu 6. září v bazilice
Navštívení Panny Marie ve
Frýdku. Z Fulneku pojedeme
společně autobusem. Přihlásit
se můžete v sakristii.
Součástí poutě bude jednodenní cyklopouť, délka trasy
cca 50 km. Přihlásit se můžete u p. Erteltové Ludmily.
Program:
16:00 modlitba sv. růžence,
17:00 adorace Nejsvětější
Svátosti,
18:00 mše svatá, celebruje
Mons. František Václav Lobkovicz, biskup ostravskoopavský s kněžími děkanátu
Bílovec a Nový Jičín.
Od 16:00 příležitost ke svátosti smíření.
♣ V sobotu 13. září zveme na
poutní zájezd Panny Marie
Fatimské do polského Turzy
(Tuří), kde se koná ve výroční den zjevení Panny Marie
ve Fatimě poutní mše svatá.
Program pouti: mše svatá,
prohlídka Starého Bohumína,
prohlídka zámku a kostela
v Karviné. Přihlásit se můžete
v sakristii. Cena zájezdu 150
Kč
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Úmysly mší svatých

3.8. Fulnek

Ne
Út

3.8. _____________________
5.8. Na poděkování za přijatá dobrodiní
a za živou rodinu
St
6.8. Na úmysl dárce
Čt
7.8. Za † rodiče Šulákovy a na poděkování
za 80 let života jejich syna Karla
Pá
8.8. Za † rodiče Konigovy a živou rodinu
So
9.8. ____________________
Ne 10.8. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami a vnuka
Stachovice
So

2.8. 17:00 Za † Kristýnu Hrstkovou,
manžela, děti, zetě a snachu
Út
5.8. ______________________
Ne 10.8. Za † Františku a Jindřicha Němcovy
Děrné
Ne
St
So

3.8. 7:30 Mše svatá za farnost
6.8. Za členy a členky živého růžence
9.8. 18:00 Za † Richarda Storzera a rodiče
Lukavec

Ne
Čt
So

3.8. Gold 17
7.8. Za členy živého růžence
9.8. 17:00 Mikš 64
Vrchy

So 2.8. 18:00 Mše svatá za farnost
Ne 10.8. Za † Marii Minaříkovou, manžela,
syna Miroslava a za † rodinu
Melarovu

