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DEN PÁNĚ

22. neděle v mezidobí

31. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Kdyby existovala alergie na slova, mezi
nejsilnější alergeny by se bezpochyby
počítalo slovo muset. Vždyť kdo zajásá
nadšením, když slyší, že něco musí? Naopak. „Musíš“ v nás vzbuzuje většinou
pouze odpor a nechuť. Nicméně se zdá,
jakoby se v životě mnoha lidí víra
a vztah k Bohu koncentrovaly právě do
tohoto slovesa. Jak je
možné, že dochází
k takovému zkratu?
Ano, i v evangeliu se
objevuje toto slovo.
Prolistujeme-li však
všechny tři synoptická
evangelia, nikde nenajdeme, že by byla Ježíšovým posluchačům
někde adresována výzva „musíš“ nebo
„musíte“.
Pokud se v synoptických evangeliích
zmiňuje, že někdo něco musí, je to pouze Ježíš. On musí hlásat radostnou zvěst
o Božím království (Lk 4,43). V jeho
životě a poslání se musí naplnit všechno,
co je o něm napsáno (viz Lk 24,44). On
musí mnoho trpět a zemřít (viz Mk 8,31;
Mt 26,42; Mk 14,49; Lk 9,22; Lk 8,33;
Lk 17,25; Lk 19,5; Lk 22,37; Lk 24,7).
Na své posluchače se však nikdy neobrací se slovy „musíš“ nebo „musíte“. Oslo-

vuje je prostým „Pojďte!“ či „Pojď za
mnou!“ (viz Mt 4,19; Mt 8,22) nebo nabídkou: „Chceš-li…“ (Mt 19,21).
Pokud se tedy náš vztah k Bohu redukuje
pouze na „musíme“, zdá se, že jsme poznali nějakého jiného Ježíše než toho, jenž
naše těžké a nepříjemné „musím“ vzal na
sebe a vynesl na kříž, aby
nás
osvobodil
k radostnému „Chci! Chci
jít za tebou!“
Pokud sice (alespoň trochu) chceme jít za ním, ale
přece nás ještě tíží různé
„musím“, nemusíme ztrácet odvahu. Vždyť i Petr,
po tom všem, co již
s Ježíšem zažil, ještě pořád
vykazuje velmi silnou alergickou reakci na slovo
„muset“, když říká: „Bůh
uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“
Ježíš ho ale nenechává bez pomoci. Hned
mu podává účinný lék. Ježíšova odpověď
Petrovi totiž není výzvou: „Uhni!“ nebo
dokonce „Zmiz!“. Řecké hypage opisó
mou (Jdi za mne!) je spíš výzvou
k následování. Pouze tak, že Petr bude kráčet za Ježíšem, tj. v jeho šlépějích (nikoliv
před ním), vyléčí se ze své alergie a osvobodí se z nepříjemného „musím“
k radostnému „chci“!

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 1.9.
1 Kor 2,1-5
Lk 4,16-30
ÚTERÝ 2.9.
1 Kor 2,10b-16
Lk 4,31-37
STŘEDA 3.9.
1 Kor 3,1-9
Lk 4,38-44
ČTVRTEK 4.9.
1 Kor 3,18-23
Lk 5,1-11
PÁTEK 5.9.
1 Kor 4,1-5
Lk 5,33-39

1. čtení Jer 20,7-9
Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl
jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem
na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv
mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a
posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Nebudu
se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém
nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech;
snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

Žalm 62
Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj !

Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má
duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak
SOBOTA 6.9.
vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
1 Kor 4,6-15
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl
Lk 6,1-5
tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost je lepší než
život, – mé rty tě budou chválit.
NEDĚLE 7.9.
23. neděle v mezidobí
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém
Ez 33,7-9
jménu povznesu své dlaně k modlitbě. – Má duše
Rim 13,8-10
se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími
Mt 18,15-20
rty zajásají ústa.
Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu
Modlitby matek
tvých křídel jásám. – Má duše lne k tobě, – tvá
Modlitby matek jsou darem pravice mě podpírá.
Všemohoucího Boha matkám
této doby, aby mohly prožívat
svoje mateřství v nové radosti 2. čtení Řím 12,1-2
a naději. Při modlitbách ode- Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přivzdáváme sebe, své děti a své nášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu
drahé do Ježíšových rukou ve
velké důvěře, že On mů- milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A
že všechno. V naší farnosti nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte
zveme maminky k modlitbě se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozematek každé úterý po mši znat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dosvaté do kostela ve Fulneku
konalé.
2 Den Páně

Evangelium Mt 16,21-27

Ohlášky

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude
muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších,
velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat:
„Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí,
satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli
věci božské, ale lidské!“
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít
za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit,
ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá
celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá
člověk náhradu za svou duši?
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými
anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

Náboženství
Vyučování náboženství ve školním roce 2014 /
2015 bude probíhat na faře. Vzadu v kostele si
také vyzvedněte pro své děti přihlášky k vyučování náboženství.
1. třída
2. třída
3. třída
4. + 5. třída
(dle možností)
6. + 7. třída
8. + 9. třída

úterý
středa
středa

12:15
12:15
13:15

úterý
středa
pátek
úterý

13:15
14:00
14:00
15:30

♣ Dnes odpoledne u příležitosti ukončení prázdnin a začátku nového školního roku
zveme děti, mládež, rodiče a
ostatní farníky na farní odpoledne. Začneme korunkou k
Božímu milosrdenství v 15
hodin. Přineste si sebou párky
k opékání.
♣ Ve středu 3.9. v 8:30 zveme
na faru na setkání seniory.
♣ Ve čtvrtek 4.9. zveme po
mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za nová
kněžská a řeholní povolání“.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V sobotu 6.9. v 16:30 zveme na modlitbu růžence a
v 17:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 16:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ 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, odjezd
v 15:15 Děrné - Kostelec,
15:20 Fulnek – náměstí. Cena
zájezdu je 100 Kč. Přihlásit se

Den Páně 3

Ohlášky
můžete v sakristii.
♣ Příští neděli bud pravidelná sbírka na opravy kostelů a
fary.
♣ Římskokatolická farnost
Spálov zve v neděli 7.9. na
pouť k Panně Marii ve Skále.
Mši v 10 hodin bude celebrovat Mons. Martin David,
generální vikář.
♣ V sobotu 13.9. 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.
♣ V sobotu 13. 9. od 14 hodin se koná na hřišti v Děrném Den pro rodinu a Dožínky. Představí se tam tradiční
řemesla a povolání, shlédneme dožínkový průvod a taneční vystoupení. K poslechu
bude hrát dechová hudba
Děrničanka. Více informací
na plakátku.
♣ V neděli 14.9. zveme do
kostela Nejsvětější Trojice ve
Fulneku na dožínkovou mši
svatou. Prosíme ty, kteří vypěstovali ovoce a zeleninu
(jablka, hrušky, cibuli, dýně,
česnek apod.), aby se kontaktovali s paní Srubkovou Martou nebo paní Dehnerovou
Markétou.
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Úmysly mší svatých
Ne 31.8.
Út

2.9.

St
Čt

3.9.
4.9.

Pá
So

5.9.
6.9.

Ne

7.9.

31.8. -

Fulnek
Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a živou rodinu
Za † Jiřinu Balonkovou a rodiče
Šindlerovy
Za † Bohuslava Broukala
Za † Jindřišku Šulkovou a živou
rodinu
Za členy a členky živého růžence
Za † Růženu Malíkovou, za † rodiče
a za † bratra
Za † Jana Matějku a rodiče z obou
stran a za živou rodinu
Stachovice

Ne 31.8. Za † Josefa a Ludmilu Hiršovy,
Zdeňka Bučka a živou rodinu
Út
2.9. _____________________
Ne 7.9. _____________________
Děrné
Ne 31.8. Za † Boženu a Františka Holbovy
a živou rodinu
St
3.9. Za členy a členky živého růžence
Ne 7.9. Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 31.8. Mše svatá za farnost
Čt
4.9. Za členy a členky živého růžence
Ne 7.9. ____________________
Vrchy
Ne 31.8. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a prarodiče
Ne 7.9. Za † Marii Sommerovou, manžela,
syna, zetě a snachu a k Panně Marii za
živou rodinu

