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

DEN PÁNĚ

23. neděle v mezidobí

7. září

neprodejné

K zamyšlení
Modlitby matek
Při našich modlitbách sedíme nebo klečíme kolem stolu, na který položíme
kříž, Písmo svaté, svíčku a košík, do
kterého na závěr setkání vkládáme papírová kolečka se jmény našich dětí a
těch, které chceme odevzdat do Ježíšových rukou.
Prosíme hned na
začátku
Ducha
svatého, aby vedl
naše
setkání, prosíme za
ochranu, odprošujeme a odpouštíme, modlíme se
za jednotu srdce a
mysli všech ve
skupince, chválíme Pána písní a
modlitbou, čteme
Písmo svaté, při
kterém se sdílíme
s ostatními matkami se svými problémy.
Snažíme se porozumět tomu, co chce
Pán každé z nás osobně říct. Vzájemně
si neradíme, ale všechny problémy vkládáme do modlitby. O důvěrnostech, které přednesou matky při modlitbě, nemluvíme nikde mimo skupinky.
Skrze modlitby Pán utváří nová přátelství. Jsme otevřené přijmout do skupin-

ky nové matky – tělesné, ale i duchovní.
Nezapomínáme, že nemusí být ze stejné
církve jako my, případně že nemusí mít
zkušenosti s modlitbou v malém společenství.
Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten
samý den i hodinu. Modlíme se, aby Pán
poslal do našich skupinek všechny maminky, které tam On
chce mít a které to
potřebují.
Když jedna matka
předává své děti do
Ježíšových rukou,
ostatní ji v tichu podporují modlitbou. Na
MM se ani jedna matka nemodlí sama. Skrze tyto modlitby zažívají matky hluboký klid a požehnání, protože se
osobně setkávají s Ježíšem a také proto, že
cítí podporu ostatních matek.
Na každém setkání se vždy modlíme všech
devět modliteb z modlitební brožurky MM.
Modlíme se modlitby z brožurky, ke kterým můžeme přidat i spontánní modlitby.
Modlitby v brožurce mají jednoduchá slova, kterými mateřské srdce promlouvá
k Otci.

Texty k rozjímání

1. čtení Ez 33,7-9

PONDĚLÍ 8.9. svátek
Narození Panny Marie
Řím 8,28-30
Mt 1,1-16.18-23
I my jsme vyvoleni a ospravedlněni, to ale neznamená, že
máme „vyhráno“ a že nemusíme o nic usilovat. Naopak,
máme milovat Boha a naplňovat své poslání, které jsme od
něj dostali – tak jako Panna
Maria.

Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když
uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: ‚Zemřeš!‘ a ty
mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého
chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného
od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění
své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však
sám sebe zachráníš.“

ÚTERÝ 9.9.
1 Kor 6,1-11
Lk 6,12-19
„Byli jste posvěceni, byli jste
ospravedlněni pro jméno Pána
Ježíše Krista“ – jak budu dnes
žít z tohoto velikého daru?

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“

Žalm 94

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu
své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy
– a písněmi mu zajásejme!
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme
před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je
náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.
STŘEDA 10.9.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: –
1 Kor 7,25-31
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako
Lk 6,20-26
„Čas je krátký“ – co ve svém tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši
životě odkládám, co bych už otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“
dlouho měl udělat a nemám
2. čtení Řím 13,8-10
na to čas nebo odvahu?
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil záČTVRTEK 11.9.
kon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebu1 Kor 8,1b-7.10-13
deš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý“, a
Lk 6,27-38
„Láska vzdělává“ a nezraňuje je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrty, jejichž svědomí je slabé. nuta v tomto: „Miluj svého bližního jako sám
sebe“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním
Je tomu tak v mém životě?
zákona je tedy láska.
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Evangelium Mt 18,15-20
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr
zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma
očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho
nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena
ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník. Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na
zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi. Opět vám
říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na
jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od
mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já
uprostřed nich.“

Ohlášky
♣ V pondělí 8. září je svátek Narození Panny
Marie. Zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ Ve středu 10. září v 17 hodin zveme na faru
děti divadelního kroužku k nácviku scénky na
páteční mši svatou. Těšíme se na další zájemce o
divadelní kroužek.
♣ V pátek bude mše svatá s kázáním pro děti.
Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře.
♣ V pátek po mši svaté zveme mladší mládež (4.
– 9. třída) do kostela ve Fulneku na adoraci. Prosíme rodiče, aby umožnily a podpořily děti v této
aktivitě (např. odvoz dětí - adorace bude končit v
21:30).
♣ Odjezd autobusu v sobotu 13. září na poutní
zájezd do polského Turzy (Tuří): Stachovice kostel 6:00, Fulnek – náměstí 6:10. V autobuse
jsou ještě volná místa. V případě zájmu kontaktujte otce Pawla.
♣ V sobotu 13. září. od 14 hodin se koná na hřišti
v Děrném Den pro rodinu a dožínky. Představí se

Texty k rozjímání
ní k domýšlivosti a k pohoršení „maličkých“?
PÁTEK 12.9.
1 Kor 9,16-19.22b-27
Lk 6,39-42
Jaká je má vytrvalost, jaký je
můj trénink? – V hlásání
evangelia, ve službě potřebným, mým bratřím a sestrám?
SOBOTA 13.9.
1 Kor 10,14-22
Lk 6,43-49
„Tvoříme jedno tělo“ – děkuj
Pánu za ty, s kterými máš vytvářet jednotu – to znamená
za všechny bratry a sestry ve
tvé farnosti.
NEDĚLE 14.9. Svátek
Povýšení svatého Kříže
Nm 21,4b-9
Flp 2,6-11
Jan 3,13-17

Rozvrh náboženství
1. třída
2. třída
3. třída
4. + 5.

/ úterý
12:15
/ středa
12:15
/ středa
13:15
třída / (dle možností)
úterý
13:15
středa
14:00
6. + 7. třída / pátek
14:00
8. + 9. třída /úterý
15:30
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Ohlášky
tam tradiční řemesla a povolání, shlédneme dožínkový
průvod a taneční vystoupení.
K poslechu bude hrát dechová hudba Děrničanka. Více
informací na plakátku.
♣ V sobotu 13. září bude
v 18 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jestřábí.
♣ Příští neděli 14. září bude
sbírka na církevní školy.
♣ V neděli 14. září zveme do
kostela Nejsvětější Trojice ve
Fulneku na dožínkovou mši
svatou, při které budeme děkovat za letošní úrodu. Prosíme ty, kteří vypěstovali ovoce a zeleninu (jablka, hrušky,
cibuli, dýně, česnek apod.),
aby se do čtvrtku 11. září
kontaktovali s paní Srubkovou Martou nebo paní Dehnerovou Martkétou
♣ Každé úterý po mši svaté
ve Fulneku zveme do kostela
Nejsvětější Trojice maminky
a babičky na Modlitby matek, které jsou darem Všemohoucího Boha matkám této
doby, aby mohly prožívat
svoje mateřství v nové radosti a naději.
♣ V úterý 16. září bude v 19
hodin setkání farní rady.
♣ V pátek 24. října bude
v naší farnosti pastorační vizitace otce biskupa, při které
bude společně s farníky slavit
mši svatou, otec biskup navštíví Městský úřad Fulnek,
školy našeho města apod.
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Úmysly mší svatých
Ne

7.9.

Út

9.9.

St

10.9.

Čt

11.9.

Pá

12.9.

So 13.9.
Ne 14.9.

7.9. -

Fulnek
Za † Jana Matějku a rodiče z obou
stran a za živou rodinu
Za † a živou rodinu Moravcovu
a Votavovu
Na poděkování za 10 let manželství
s prosbou o požehnání do dalších let
Za † Rudolfa a Marii Friedlovy
a živou rodinu
Na poděkování za 80 let života Věry
Dindorfové
Za uzdravení nemocného
Za † rodiče Lipinské a živou rodinu
Stachovice

Ne
Út

7.9. Za † rodiče Vlkovy, dceru, syna a zetě
9.9. Za † Václava Moravce, manželku
a živou rodinu
Ne 14.9. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 7.9. Mše svatá za farnost
St 10.9. Na poděkování za 10 let manželství
s prosbou o požehnání do dalších let
Ne 14.9. Za † Bohumíra Storzera a živou
rodinu
Lukavec
Ne 7.9. Vladař 24
Čt 11.9. Čavera 93
Ne 14.9. David
Vrchy
Ne

7.9. Za † Marii Sommerovou, manžela,
syna, zetě a snachu a k Panně Marii za
živou rodinu
Ne 14.9. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence

