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DEN PÁNĚ

Svátek Povýšení svatého Kříže

14. září

neprodejné

K zamyšlení
KŘÍŽ - ZNAK NAŠÍ SPÁSY
Povýšen byl z nástroje smrti na nástroj
spásy a ze symbolu zla na symbol života. Na něm Kristus zvítězil nad "ZLEM"
a přemostil tak propast vytvořenou
hříchem.
Na tuto skutečnost poukazuje starozákonní předobraz
dnešního čtení. V
něm uštknutí od
hadů
působilo
smrt, ale pohled
na toho, který byl
z
Hospodinova
pokynu Mojžíšem
vztyčený na kůlu,
vedl k záchraně
života. V textu je
důležité zdůraznění, že k záchraně
dochází ve spojení
Mojžíšovy
modlitby za lid s
lítostí lidu. "Hřešili jsme, když jsme mluvili proti
Hospodinu..."
Víra, lítost nad proviněním a modlitba
jsou tři prvky, které s pohledem na kříž
proměňují lidské srdce a zachraňují duši.
Nejhlubším tajemstvím kříže je láska. Jen v ní můžeme porozumět a dosáhnout
ospravedlnění. Opravdové slavení svát-

ku "Povýšení svatého Kříže" se uskutečňuje jeho povýšením v našem srdci.
Jako dávná zkušenost se říká: "Skrze kříž,
k Bohu blíž." Skrze kříž nás k nebeskému
Otci přivádí Ježíšova láska. Její poznání
nás uschopňuje milovat a máme milovat
jako Ježíš i skrze kříž v našem životě.
"V tomto znamení zvítězíš!" - To byl příslib, kterého se dostalo Konstantinovi ve snu s viděním kříže. Nejde však o magické
znamení, ale o přijetí
Krista a jeho učení. Toto
přijetí znamená i cestu
následování, zejména následování s křížem neseným z lásky. Jde o vztah
ke kříži - Kristem nesenému na Golgotu i našemu,
který má být nesen s Ježíšem.
Kristův kříž vysvětluje
utrpení a ukazuje cestu
jeho zhodnocení ve spojení s láskou. Kříž
je důkazem Boží lásky a symbolem víry,
která vítězí nad světem.
"Slavíme svátek kříže a spolu s Ukřižovaným se nám dostává povýšení, takže pod
námi zůstává země s našimi hříchy a získáváme nebe. Tolik toho má v moci kříž, a
kdo má kříž, má poklad."

Texty k rozjímání

1. čtení Nm 21,4b-9

Hebrejové táhli směrem k Rákosovému moři a
lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili
proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z
Egypta? Abychom umřeli tady na poušti? Není
chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“
Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme,
když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě;
modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl
ÚTERÝ 16.9.
Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl;
1 Kor 12,12-14.27-31a
každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane
Lk 7,11-17
na živu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil
„Všichni jsme byli pokřtěni
ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl
jedním Duchem v jedno tělo“
na měděného hada, zůstal na živu.
a každý z nás dostal dar k
prospěchu druhých, ke službě
svým bratřím a sestrám. Usi- Žalm 77
Nezapomínejte na Boží skutky!
luji o růst ve službě, usiluji o
„dary lepší“?
Slyš, můj lide, mé naučení, – nastav uši slovům
mých úst! – Otevřu k průpovědi svá ústa, – vyloSTŘEDA 17.9.
žím tajemné události z pradávných dob.
1 Kor 12,31 – 13,13
Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, – obraLk 7,31-35
celi se a sháněli se po Bohu. – Vzpomínali si, že
Kde v mém životě, kde v Bůh je jim skálou, – že Nejvyšší, Bůh, je jim zamém jednání, v kterých situa- chráncem.
cích mi schází láska, která Lísali se k němu ústy, – ale svým jazykem mu
musí být nade vším?
lhali, – neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné – a nebyli věrni jeho smlouvě.
On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, –
ČTVRTEK 18.9.
často
potlačoval svůj hněv – a nedal zcela vzplát
1 Kor 15,1-11
své nevoli.
Lk 7,36-50
PONDĚLÍ 15.9. památka
Panny Marie Bolestné
Žid 5,7-9
Jan 19,25-27
Jan se ujímá Marie, plné bolesti, opuštěné… Nemám být
pro někoho ve svém okolí
Janem, nepotřebuje někdo
utěšit, pomoci, povzbudit?
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2. čtení Flp 2,6-11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži.
Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad
každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí
pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v
podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Evangelium Jan 3,13-17
Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do
nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž
Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada,
tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý,
kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.
Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět
odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 5 679
Kč, Stachovice 2 019 Kč, Děrné 3 019 Kč, Lukavec 2 037 Kč, Vrchy 1 069 Kč.
♣ V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty.
♣ Každé úterý po mši svaté ve Fulneku zveme do
kostela Nejsvětější Trojice maminky a babičky
na Modlitby matek, které jsou darem Všemohou-

Texty k rozjímání
„Boží milostí jsem to, co
jsem“ – spolu s apoštolem
Pavlem vyjádři Pánu svou
vděčnost a přemýšlej, jak
dnes jednat, aby jeho milost
nezůstala ležet ladem…
PÁTEK 19.9.
1 Kor 15,12-20
Lk 8,1-3
„Ale Kristus z mrtvých
vstal“! V této jistotě vnímej
nejrůznější situace dnešního
dne, své otázky, tápání, hledání, svá trápení…
SOBOTA 20.9.
1 Kor 15,35-37.42-49
Lk 8,4-15
Náš původ je v nebi a tam
směřujeme. Jsme Boží děti,
koruna jeho stvoření. Děkuj
za dar života, za dar spásy, za
„otevřené nebe“, do kterého
směřuje tvoje cesta.
NEDĚLE 21.9.
25. neděle v mezidobí
Iz 55,6-9
Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16
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Ohlášky
cího 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 sobotu 20. září od 9
hodin bude brigáda na faře.
Zveme nejen muže, ale také
chlapce.
♣ V neděli 21. září zveme na
poutní mši svatou do Jílovce
k svatému Matouši.
Z Fulneku půjde pěší pouť.
Program pouti: 12:15 – sraz
u kostela Nejsvětější Trojice
ve Fulneku, 13:00 – odchod
od kostela sv. Petra a Pavla
v Děrném, 13:30 – modlitba
růžence, 14:00 – mše svatá.
Korunku se v kostele ve Fulneku v neděli modlit nebudeme.
♣ Pallotinská farnost v Bilohivě na Ukrajině, která vede
dětský domov,
požádala
naši farnost o sběr oděvů a
obuvi pro chlapce a dívky od
10 do 18 let. Zachovalé věci
můžete do 30. září nosit na
faru (na vesnicích v den konání mše svaté do kostela).
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Úmysly mší svatých
Ne 14.9.
Út 16.9.
St

17.9.

Čt
Pá

18.9.
19.9.

So 20.9.
Ne 21.9.

14.9. -

Fulnek
Za † rodiče Lipinské a živou rodinu
Za † Ludmilu Dulanskou, manžela
a rodiče
Na poděkování za přijatá dobrodiní
pro živou rodinu s prosbou
o požehnání do dalších let
Za † Artura Ambrože
Za † rodiče z obou stran a požehnání
pro živou rodinu
Za † a živou rodinu Zobaníkovu
Na poděkování za zdraví s prosbou
k Panně Marii o ochranu do dalších let
Stachovice

Ne 14.9. Mše svatá za farnost
Út 16.9. Za † Dagmar Moravcovou
Ne 21.9. Za † rodinu Kubánkovu a Marethovu
Děrné
Ne 14.9. Za † Bohumíra Storzera a živou
rodinu
St 17.9. Za † a živou rodinu Skočkovu
Ne 21.9. Za † rodiče Dubcovy a duše v očistci
Lukavec
Ne 14.9. David
Čt 18.9. Gold 17
Ne 21.9. Ohneiser 107
Vrchy
Ne 14.9. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence
Ne 21.9. Za † Zdeňku Pavlíkovou, manžela,
syna a rodiče z obou stran

