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

DEN PÁNĚ

21. neděle v mezidobí

24. srpna

neprodejné

K zamyšlení
"Co si lidé myslí?" To je věčná otázka.
A tato otázka nebyla cizí ani Ježíšovi.
Jenže - co si lidé myslí, to není totéž,
jako poznání pravdy. Celé Písmo nás
ujišťuje o tom, že Boží pravda potřebuje
mezi lidmi své svědky. Lidi, kteří ji dosvědčí druhým lidem. Petr jedním z
těchto svědků byl, jak
slyšíme v evangeliu. A
apoštolové a posléze
všichni, kdo v Ježíše
uvěřili, se také svědky
stali. Od Petra je vyžadováno základní svědectví, totiž svědectví
o tom, kdo je Ježíš.
Petrova odpověď je
jednoznačná, i když
sestává ze dvou částí.
Ježíš je Mesiáš. To je
vyjádření srozumitelné
židům. Pro ně byl Mesiáš očekávanou postavou, člověkem, který
měl napravit zlé věci. Tyto zlé věci byly
důsledkem hříchu a náprava znamenala
návrat do dobrého stavu, v jakém byl
svět stvořen. Mesiáš přišel především
pro židy a skrze ně se měla spása rozšířit
dál.
Druhé označení Ježíš - Syn Boží je naopak označení srozumitelné pohanům.
Syn Boží je ten, kdo je nade všechny,
kdo zná a ví více než ostatní. Syn Boží

je rozhodně důležitější než všichni panovníci a než jakékoliv uznávané postavy v
pohanském světě.
Kdo je tedy pro nás Ježíš - Mesiáš? Především ten, kdo přináší odpuštění. Odpuštění
v míře, se kterou se ve světě nesetkáme.
Dále je tím, kdo přináší
naději. A naděje, kterou
přináší Ježíš, není ohraničená smrtelností člověka. Ježíš nám také ukazuje lidsky
pochopitelným způsobem,
kdo je Bůh. A jenom skrze
Ježíše nacházíme plný smysl utrpení, kterému se člověk nevyhne. Konečně i
naše smrt získává průhlednost a smysl teprve díky
Ježíši. To je jen několik
bodů, které naznačují, kým
pro nás Ježíš je. A v tomto
smyslu máme o něm naším bližním svědčit. Vrcholným svědkem pak může a má
být ten, kdo je Petrovým nástupcem - římský biskup, papež. Ani on nemůže být z
úkolu být Ježíšovým svědkem vyňat. A ani
on se nevyhne situacím, ve kterých není
mnohými jeho svědectví přijímáno. Přes to
všechno svědčit, že Ježíš je Mesiáš, je úkolem, který v dějinách stále trvá.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 25.8.
2 Sol 1,1-5.11b-12
Mt 23,13-22
Děkuj i ty za svoji farní obec,
za její spojení s Bohem, za
víru a vzájemnou lásku tvých
bratří a sester, za jejich stálost
a vytrvalost…

1. čtení Iz 22,19-23
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého místa, z tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu,
přepášu ho tvým pásem; tvou moc mu předám do
ruky. Bude otcem obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu. Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu; když otevře, nikdo nezavře, když
zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na
pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné křeslo.“

ÚTERÝ 26.8.
2 Sol 2,1-3a.14-17
Mt 23,23-26
Stůj pevně – s postojem otevřenosti a připravenosti odpo- Žalm 137
vědět na vedení Duchem svaHospodine, tvá dobrota trvá navěky,
tým – a drž se zásad, ve kterých jsi byl vyučen.
dílo svých rukou neopouštěj!

Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem,
– žes vyslyšel slova mých úst. – Budu ti hrát před
anděly.
Vrhnu se na tvář směrem k tvému svatému chrámu. - Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a
tvou věrnost. – Když jsem volal, vyslyšels mě, –
v mé duši jsi rozhojnil sílu.
Jistě, vznešený je Hospodin, – a přece shlíží na
ČTVRTEK 28.8.
pokorného, – pyšného však zdaleka pozná. –
1 Kor 1,1-9
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, – dílo svých
Mt 24,42-51
Co pro mne znamená být po- rukou neopouštěj!
svěcen v Kristu a povolán do
stavu svatých? Zcela jistě ve- 2. čtení Řím 11,33-36
de tato skutečnost k modlitbě
Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i po– ke chvále i k prosbě.
znání! Jak neproniknutelná jsou jeho rozhodnutí
PÁTEK 29.8. památka
a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť
Umučení sv. Jana Křtitele
„kdo pochopí myšlení Páně? Kdo mu byl rádJer 1,17-19
cem? Dal mu někdo dříve něco, aby se mu to
Mk 6,17-29
Jan Křtitel je svobodným člo- muselo oplácet?“ Vždyť od něho, skrze něho a
věkem, mluvícím pravdu ne- pro něho je všecko. Jemu buď sláva navěky!
hledě na zlobu krále. Modli se Amen.
STŘEDA 27.8.
2 Sol 3,6-10.16-18
Mt 23,27-32
Přijmi i dnes do svého života,
do všeho svého namáhání a
lopocení pokoj Kristův. Vnímej jeho přítomnost ve tvém
životě!

2 Den Páně

Evangelium Mt 16,13-20
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy,
zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana
Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo
za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě
pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi
Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl:
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský
Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té
skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji
nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království; co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi,
a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“
Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu
neříkali, že je Mesiáš.

Ohlášky
♣ V úterý 26. srpna bude pohřeb P. Huberta Šuly, faráře z Hladkých Životic. Na pohřeb bude
vypraven zdarma autobus. Odjezd: 14:00 Fulnek
- náměstí, 14:02 Fulnek – nádraží, 14:05 – Děrné
– Kostelec. Autobus pojede také zpět.
♣ V úterý nebude korunka k Božímu milosrdenství a adorace. Mše svatá ve Stachovicích bude
v 19 hodin.
♣ V neděli 31. srpna se budeme při mši svaté ve
všech kostelích modlit za děti, mládež, učitele a
rodiče a prosit o Boží požehnání v novém školním roce, požehnáme aktovky a jiné školní pomůcky. U příležitosti ukončení prázdnin a začátku nového školního roku zveme děti, mládež,
rodiče a ostatní farníky v neděli na farní odpoledne. Začneme korunkou k Božímu v 15 hodin.
Přineste si sebou párky k opékání. Prosíme šikovné maminky a babičky o napečení dobrot.
♣ Zveme na pouť děkanátu Bílovec za nová
kněžská a řeholní povolání a za obnovu rodin,
která se uskuteční v sobotu 6. září v bazilice Na-

Texty k rozjímání
za ty, kteří zakoušejí podobně
jako on utrpení, mučení či
smrt pro říkání pravdy.
SOBOTA 30.8.
1 Kor 1,26-31
Mt 25,14-30
Povolání být Božím dítětem
pochází od Boha, stejně jako
mé spojení s Kristem, dárcem
moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tím se
mohu „chlubit“, za to mohu
děkovat.
NEDĚLE 31.8.
22. neděle v mezidobí
Jer 20,7-9
Řím 12,1-2
Mt 16,21-27

Modlitby matek
Modlitby matek jsou darem
Všemohoucího Boha matkám
této doby, aby mohly prožívat
svoje mateřství v nové radosti
a naději.
Při modlitbách odevzdáváme
sebe, své děti a své drahé
do Ježíšových rukou ve velké
důvěře, že On může všechno.
"Odevzdat se znamená
klidně zavřít oči své duše
a dovolit Ježíšovi, aby nás
přenesl v náručí na druhý
břeh; jako dítě, které spí
v matčině náručí .
V naší farnosti zveme maminky k modlitbě matek každé úterý po mši svaté do kostela Nejsvětější Trojice.
Den Páně 3

Ohlášky
vštívení Panny Marie ve
Frýdku. Z Fulneku pojedeme
společně autobusem, odjezd
v 15:15 Děrné - Kostelec,
15:20 Fulnek – náměstí. Cena
zájezdu je 100 Kč. Přihlásit
se můžete v sakristii.
Součástí poutě bude jednodenní cyklopouť, délka trasy
cca 50 km. Bližší informace u
p. Erteltové Ludmily.
♣ V sobotu 13. září zveme na
poutní zájezd do polského
Turzy (Tuří), kde se konají ve
výroční den zjevení Panny
Marie ve Fatimě poutní slavnosti. Program pouti: mše
svatá, prohlídka kostelů ve
Starém Bohumíně, Karviné a
Orlové. Přihlásit se můžete
v sakristii. Cena zájezdu 150
Kč.
♣ Vyučování náboženství ve
školním roce 2014 / 2015
bude probíhat na faře. Vzadu
v kostele si také vyzvedněte
pro své děti přihlášky k vyučování náboženství.
♣ Biskupství brněnské zve na
již tradiční pouť rodin, která
se uskuteční ve dnech 29. –
30. srpna ve Žďáru nad Sázavou. Hlavní motto poutě
„Fandíme rodině“. Součástí
doprovodného programu budou různá hudební vystoupení, přednášky pro rodiče, biblická zahrada pro děti a další
zajímavé programy pro celou
rodinu.
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Úmysly mší svatých

24.8. Fulnek

Ne 24.8. Mše svatá za farnost
Út 26.8. Na poděkování za 30 let života
s prosbou o požehnání
St 27.8. Za † rodiče Urbánkové a Sýkorové
Čt 28.8. Za † rodinu Solarovu
Pá 29.8. Za † Vladimíra Vacka, rodiče
Hlaváčkové a Vackové a živou rodinu
So 30.8. Za dar zdraví a Boží požehnání
pro Zdenku
Ne 31.8. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a živou rodinu
Stachovice
Ne 24.8. Za † rodinu Růčkovu
Út 26.8. ____________________
Ne 31.8. Za † Josefa a Ludmilu Hrstkovy,
Zdeňka Bučka a živou rodinu
Děrné
So 23.8. 18:00 Za † a živou rodinu Minárikovu
a Vaňkovu
St 27.8. Za † Pavla Vávru
Ne 31.8. Za † Boženu a Františka Holbovy
a živou rodinu
Lukavec
So 23.8. 17:00 Brož 11
Čt 28.8. Gebauerová 16
Ne 31.8. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 24.8. Za † Jana Víchu a syna
Ne 31.8. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a prarodiče

