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

DEN PÁNĚ

25. neděle v mezidobí

21. září

K zamyšlení
„Nebeské království je podobné hospodáři...“ Ježíš hned na začátku nasměrovává naši pozornost na hospodáře. Nepřirovnává nebeské království k vinici,
na kterou se hledají dělníci. To spíše my
máme sklon vnímat požadavky evangelia jako těžké břemeno, nebo jako cizí
vinici, kde je třeba
v horoucím dni
tvrdě otročit. Ježíš
nepřirovnává nebeské království
ani k partě najatých dělníků. To
my se v nich vidíme, jakmile slyšíme toto podobenství. A právem,
neboť každý člověk jen rozpačitě
postává a přešlapuje na jednom místě,
dokud ho Pán nepovolá k plnosti života
v jeho milosti. Právem se jako v zrcadle
vidíme v dělnících najatých později a
odměněných nad očekávání, neboť to,
co dostáváme od dobrého hospodáře, je
vždy dar a ne zasloužený výdělek. Právem cítíme rozpaky, když vidíme nadávající dělníky, neboť také pošilháváme
po tom, co dostali druzí, a reptáme místo
toho, abychom děkovali. Nejdůležitější
postava podobenství – hospodář – však
zatím zůstává v pozadí. A přece – Když
Ježíš řekl: „Boží království je mezi vámi“ a když řekl: „Nebeské království je
podobné hospodáři...“, znamená to, že
jsme povoláni k čemusi většímu. Jsme
povoláni být podobnými hospodáři!

neprodejné

Ano, máme si uvědomit velikost křesťanského povolání, které jsme obdrželi. Ano,
máme si uvědomit, že spása je vždy zdarma daný dar. Nestačí však zůstat jen na
této úrovni. A už vůbec nestačí vyvodit z
celého podobenství závěr, že se jednou v
nebi nemáme divit (nebo alespoň nemáme
reptat), když tam
uvidíme ty, které
bychom tam nejen
nečekali, ale ani bychom je tam nepustili. Aby byl v našem
životě skutečně oslaven Kristus a aby
náš způsob života
odpovídal Kristovu
evangeliu, je třeba jít
ještě o krůček dál.
Jsme povoláni napodobovat dobrého hospodáře, který už od
časného rána vyhledává ty, kteří bezradně
postávají na náměstí, a ty, které najme, nevyplácí, ale štědře obdarovává.
Jak se mu mohu podobat? Podobá se mu
každý, komu záleží na těch, kteří nečinně a
bezradně postávají na trhu svého života a
nevědí, co s ním, a hledá způsoby, jak jim
pomoci. Podobají se mu ale i všichni ti,
kteří se podle svých možností a podle svého povolání snaží o spravedlivou společnost, kde je stále méně těch, kteří nečinně
postávají, a stále více těch, kteří jsou spravedlivě odměňováni za poctivou práci. Podobají se mu všichni ti, kteří usilují o větší
spravedlnost, než je spravedlnost „oko za
oko, zub za zub“, a jsou schopni velkoryse
obdarovávat.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 55,6-9

PONDĚLÍ 22.9.
Př 3,27-35
Lk 8,16-18
Jak dnes mohu prokázat dobrodiní (z toho, co mohu poskytnout)? Kdo v mém okolí
je potřebuje?

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník
hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou
mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování
není podobné mému – praví Hospodin. O kolik
totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.

ÚTERÝ 23.9.
Př 21,1-6.10-13
Lk 8,19-21
Žít spravedlivě a čestně – těžký úkol pro každý den mého
života – je to však cesta, která
vede k Hospodinu…

Žalm 144

STŘEDA 24.9.
Př 30,5-9
Lk 9,1-6
Pros spolu se Šalamounem,
abys mohl v dnešním dni zakoušet, že Hospodin je tvůj
štít, že tě provází a chrání na
tvých cestách.

Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají.
Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno
po všechny věky. – Veliký je Hospodin a veškeré
chvály hodný, – jeho velikost je nevystižná.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem –
a soucit má se všemi svými tvory.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
– a svatý je ve všech svých činech. – Blízko je
Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho
vzývají upřímně.

2. čtení Flp 1,20c-24.27a

Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať
svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život
je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil
dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto
nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž oboČTVRTEK 25.9.
jí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a to je věc
mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutKaz 1,2-11
nější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte
Lk 9,7-9
Pomíjivost, marnost, lidská tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.
omezenost, zapomnění – s tím Evangelium Mt 20,1-16
vším se potkávám ve svém Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
životě. Ale je tady ten, který „Nebeské království je podobné hospodáři, který
nepomíjí, trvá, není omezený, vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.
2 Den Páně

Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné,
jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na
mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A
šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel
znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti
hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu
celý den nečinně stojíte?‘ Odpověděli mu:
‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou
vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán vinice svému
správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru.
Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i
oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti
hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou
hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří
jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z
nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil
jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi.
Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě.
Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo
závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a první posledními.“

Ohlášky
♣ Na církevní školy se vybralo 9 479 Kč.
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli při sobotní brigádě na faře.
♣ Dnes odpoledne 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.
♣ Zveme k uctívání ostatků faráře Arského sv.
Jana Maria Vianneye, které připutují v pondělí
22. 9. do Ostravy-Zábřehu, kde budou vystaveny
k veřejné úctě. Program: 17:00 - průvod s ostatky a modlitba růžence, 18:00 - mše svatá, kterou
celebruje biskup František Václav Lobkowicz,

Texty k rozjímání
nezapomíná… a ten mne
stvořil a počítá se mnou!
PÁTEK 26.9.
Kaz 3,1-11
Lk 9,18-22
„Zvěst o věčnosti“ byla vložena i do tvého srdce, zároveň
je ale Bůh a jeho konání zahalené rouškou tajemství a neproniknutelnosti. Bůh blízký,
přítel a zároveň Bůh mocný, s
kterým se nemohu srovnávat
a stavět mu na roveň. Oba
tyto rozměry jsou důležité v
mém vztahu k němu.
SOBOTA 27.9.
Kaz 11,9 – 12,8
Lk 9,43b-45
Radost patří k životu, i když
důvody k ní často pomíjí. Nikdy by ale neměla zmizet radost z Hospodina, radost ze
života a z království, které
nám byly Kristem získány.
NEDĚLE 28.9.
Slavnost svatého Václava
Mdr 6,9-21
1 Petr 1,3-6; 2,21b-24
Mt 16,24-27

Den Páně 3

Ohlášky
19.00 - 20.00 - bude příležitost pro individuální uctění
ostatků a modlitba za kněze.
V Pastoračním centru sv.
Jana Pavla II. bude promítán
film o životě sv. Jana Maria
Vianneye s titulky v češtině.
♣ Každé úterý po mši svaté
ve Fulneku zveme do kostela
maminky a babičky na Modlitby matek.
♣ V pátek bude mše svatá
s kázáním pro děti. Děti se
sejdou k nácviku písní v 17
hodin na faře. Prosíme rodiče, aby pomohli dětem
s přípravou proseb na mši
svatou. A po mši svaté zveme mladší mládež (4. – 9.
třída) na setkání. Prosíme
rodiče, aby umožnily a podpořily děti v této aktivitě
(např. odvoz dětí – setkání
bude končit ve 21 hodin).
♣ V sobotu 27. září zveme
ve 13 hodin ženy a dívky na
generální úklid farních
prostor před návštěvou otce
biskupa. V případě, že se
Vám daný termín nehodí,
můžete přijít v jiný den. Ve
Dni Páně najdete seznam
prostor, které je potřeba
uklidit.
♣ Pallotinská farnost v Bilohirě 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
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So 27.9.
Ne 28.9.

21.9. -

Fulnek
Na poděkování za zdraví s prosbou
k Panně Marii o ochranu do dalších let
Za † rodiče a bratry
O Boží požehnání pro rodinu Polonyiovou a za nemocného Dalibora
Za † Aloise Holíka, rodiče Holíkovy a
Novákovy a za víru v rodině
Za † Gabrielu Srubkovou
a za † sourozence s rodinami
___________________
Mše svatá za farnost
Stachovice

Ne 21.9. Za † rodinu Kubánkovu a Marethovu
Út 23.9. Za † rodinu Chudovu a Hrstkovu
Ne 28.9. Za † Václava Vaněčka, manželku,
dceru, zetě, rodiče Matušů a Romana
Mročka
Děrné
Ne 21.9. Za † rodiče Dubcovy a duše v očistci
St 24.9. Za † Oskara a Tibora Linkeschovy,
.
za † a živou rodinu Linkeschovu
Ne 28.9. Za † rodiče Kovařčíkovy a za † bratra,
za † rodiče Wolfovy a živou rodinu
Lukavec
Ne 21.9. Ohneiser 107
Čt 25.9. Sokolová 47
Ne 28.9. Sokol 44
Vrchy
Ne 21.9. Za † Zdeňku Pavlíkovou, manžela,
syna a rodiče z obou stran
Ne 28.9. Mše svatá za farnost

