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

DEN PÁNĚ

19. neděle v mezidobí

10. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Ačkoliv evangelista zmiňuje, že při
plavbě učedníků na druhý břeh jejich
lodí zmítaly vlny, protože vanul vítr proti nim, tentokrát neuvádí, že by učedníci
měli z větru nebo z vlnobití strach, jak
tomu bylo v jiné podobné situaci (viz Mt
8,23-27). V této
perikopě učedníci projevují
zděšení a strach
teprve tehdy,
když vidí, že po
moři k nim někdo kráčí. Nepřipomíná snad
jejich
reakce
Adamův postoj
vůči Stvořiteli?
Na Hospodinovu otázku: „Kde jsi?“ Adam odpovídá:
„Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál
jsem se...“ (viz Gn 3,9-10). Zděšení a
strach učedníků na lodi ilustruje paradoxní situaci všech Adamových synů.
Člověk se bojí Boží přítomnosti. Bůh se
však nebojí lidské samoty. Je pozoruhodné, jak evangelista zdůrazňuje, že
Ježíš vystoupil na horu, aby se o samotě
modlil. Aby nám tento detail neunikl,

ještě jednou zopakuje: „Nastal už večer, a
byl tam sám.“ Není zapotřebí připomínat,
že tato Ježíšova samota na hoře je naplněna
přítomností nebeského Otce. Zároveň je ale
pravdou, že lidská samota Božího Syna
není hra ani přetvářka. Naopak, on jediný
sestoupí až na
dno lidské samoty, aby definitivně uzdravil
všechny lidské
s
y
n
y
z chronického
strachu z Boží
přítomnosti. A
proto Ježíšovo
u j i š t ě n í
„Vzmužte se!
To jsem já, nebojte se!“ nepředstavuje jalové poplácání
po rameni, které je sice zdvořilé a milé, ale
v podstatě bezvýznamné. Ježíšovo „To
jsem já, nebojte se!“ je ujištěním všemohoucího Boha, který nikdy neopouští své
stvoření. Jistota Božího „Já jsem!“ je tak
pevná, že je dokonce obsahem jména, jímž
se Hospodin představuje svému lidu (viz
Ex 3,14). Je to jediná pevná půda pod nohama, na niž lze vykročit a jít.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 11.8.
Ez 1,2-5.24-28c
Mt 17,22-27
Zjevení Hospodinovy slávy se
uskutečňuje ve vyhnanství...
Bůh je nablízku svému lidu a
přichází za ním. Bůh je nablízku i tobě, je v tvém životě,
i dnes se s ním můžeš setkat!
ÚTERÝ 12.8.
Ez 2,8 – 3,4
Mt 18,1-5.10.12-14
Hospodinovo slovo může i do
tvého života přinášet pravdivý
pohled a mít někdy trpkou
chuť, usvědčovat z hříchu a
jindy zase přinášet sladkost
Hospodinovy blízkosti, jeho
vedení a požehnání.
STŘEDA 13.8.
Ez 9,1-7; 10,18-22
Mt 18,15-20
I já nosím (ve svém srdci)
znamení, že patřím ke Kristu.
A toto neviditelné znamení
má být zřetelné na mém životě – tak jako kdybych je měl
na svém čele.

1. čtení 1 Král 19,9a.11-13a
Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se k němu ozvalo Boží
slovo. Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře
před Hospodinem!“ Hospodin přecházel: prudký
a silný vichr, který trhá hory a láme skály, vál
před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl.
Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl. Po zemětřesení šlehal oheň, ale
Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum
jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si
tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do
jeskyně.

Žalm 84
Pane, ukaž nám své milosrdenství!
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své svaté. –
Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, –
aby sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se
spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země,
– spravedlnost shlédne z nebe.
Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá
plody. – Spravedlnost bude ho předcházet – a
spása mu půjde v patách.

2. čtení Řím 9,1-5

Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův –
nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené
Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já
sám byl proklet, od Krista vzdálen, pro své bratČTVRTEK 14.8.
ry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou
Ez 12,1-12
to Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydMt 18,21 – 19,1
lel, uzavřel s nimi smlouvu, dal jim zákonoEzechielovo symbolické cho- dárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové
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jsou praotci izraelského národa a od nich podle
lidské přirozenosti pochází i Kristus. Bůh, který
je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.

Evangelium Mt 14,22-33
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl
učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na
druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě
modlil. Nastal už večer, a byl tam sám. Zatím
byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly,
protože vanul vítr proti nim. K ránu šel Ježíš k
nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli
kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to
přízrak, a strachem začali křičet. Ježíš však na ně
hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“ Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty,
rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“ A on řekl:
„Pojď!“ Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a
šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal
strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň
mě!“ Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl
mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak
vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb:
sobota 16. srpna:
Stachovice - 17:00
Vrchy - 18:00.
neděle 17. srpna:
Děrné -7:30
Fulnek - 9:00
Lukavec - 10:30.
♣ V pátek je slavnost Panny Marie Nanebevzaté,
zveme na mši svatou do Fulneku v 18 hodin.
♣ Zveme na poutní mši svatou k Panně Marii
Nanebevzaté, která se bude konat v neděli 17.

Texty k rozjímání
vání má pohnout srdcem lidu,
aby změnil své chování a navrátil se k Hospodinu. Co pohne mým srdcem, kdy už uvěřím Boží lásce a dám se mu
zcela?
PÁTEK 15.8. slavnost
Nanebevzetí Panny Marie
Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab
1 Kor 15,20-27a
Lk 1,39-56
Pro své spojení s Kristem byla Maria povolána k životu.
Pro mé spojení s Kristem budu jím povolán k životu. V
čem mi Maria může být vzorem ve spojení s Kristem?
SOBOTA 16.8.
Ez 18,1-10.13b.30-32
Mt 19,13-15
Hospodin nemá zálibu ve
smrti, ale v životě, protože on
sám je Život. A můj vlastní
život je jediným měřítkem pro
Boží soud...
NEDĚLE 17.8.
20. neděle v mezidobí
Iz 56,1.6-7
Řím 11,13-15.29-32
Mt 15,21-28
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Ohlášky
srpna v 15 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v
Jerlochovicích. Začneme korunkou k Božímu milosrdenství. Korunku se v kostele ve
Fulneku v neděli modlit nebudeme.
♣ U příležitosti ukončení
prázdnin a začátku nového
školního roku zveme děti,
mládež, rodiče a ostatní farníky v neděli 31. srpna na farní
odpoledne.
♣ 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.
♣ 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

10.8. Fulnek

Ne 10.8. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami a vnuka
Út 12.8. Za † Josefa Augustina, manželku
a sourozence
St 13.8. Za † Jakuba
Čt 14.8. Na úmysl dárce
Pá 15.8. Za † Emila Kovaříka, rodiče
a sourozence
So 16.8. Na jistý úmysl
Ne 17.8. Za † Františka Šindlera, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Stachovice
Ne 10.8. Za † Františku a Jindřicha Němcovy
Út 12.8. Za † rodinu Pellešovu, Zemanovu,
Brzakovu a Filipcovu
So 16.8. 17:00 Mše svatá za farnost
Děrné
So 9.8. 18:00 Za † Richarda Storzera a rodiče
St 13.8. Za † manžele Friedlovy
Ne 17.8. 7:30 Za † rodinu Stiboříkovu
a za † Štefana Matušku
Lukavec
So 9.8. 17:00 Mikš 64
Čt 14.8. Kříž 72
Ne 17.8. Sokol 15
Vrchy
Ne 10.8. Za † Marii Minaříkovou, manžela,
syna Miroslava a za † rodinu
Melarovu
So 16.8. 18:00 Za † Margitu Denešovou,
manžela, syny, snachu a vnučku Janu
Kovářovou

