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DEN PÁNĚ

Slavnost svatého Václava

28. září

neprodejné

K zamyšlení
Jak promlouvá svatý Václav do našeho
života? Asi nebudeme následovat tohoto
světce zrovna ve statečném hájení českého území, ani nebudeme připravovat
přímo z vlastní vinice nápoj k slavení
eucharistie. Jak tedy následovat “dědice”
české země? Na pomoc nám přicházejí
slova známé kancionálové písně:
“Nikdy nezahyne
národ…., dokud
bratr bude bratru
odpouštět”. Tento
Václavův odkaz
je velmi konkrétní, pro každého
z nás. Nakolik je
však praktický,
natolik je těžko
uskutečnitelný.
Kdo z nás se nepotýkal s tím, jak
o d p u š t ě n í
“nejde”, jak se stále vrací zahořklost a
touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkušenosti, společné nám všem, vedou
k zjištění, že odpuštění je jakési mučednictví! Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se nároků na pomstu, ochotu
neoplatit druhému zlým, ale dobrým. A
toto vše je skutečným mučednictvím, i
když nekrvavým. Odpuštěním tedy ná-

sledujeme našeho národního patrona.
Pokud sv. Václav není jen na piedestalu na
náměstí v centru Prahy, ale také na piedestalu v té naší “galerii” s lidmi ukazujícími perspektivní cestu do budoucnosti, pak
nepřeslechněme jeho hlasitou výzvu
k odpuštění – odpuštění těm, kteří se
v našem národě
dopustili
velkých přehmatů a
poškodili třeba
naši
rodinu
(odpustit však
neznamená nechat
stranou
spravedlnost!
Odpustit znamená vzdát se zloby vůči druhému, nepřát mu
zlo, ale dobro –
i když toto dobro bude pro viníka zprostředkované spravedlivým trestem), odpustit komunistům, polistopadovým politikům, nepříjemným sousedům…
Toto odpuštění, projevené nekrvavým mučednickým sebepřemáháním, je tou správnou odpovědí na křivdy ze strany našich
spoluobčanů a blízkých. A tak budeme
skutečně následovníci sv. Václava a budeme se k němu hlásit nejen slovy písně, ale i
svým životem.

Texty k rozjímání

1. čtení Mdr 6,9-21

Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se
naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě
střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti,
kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění.
Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich
touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne,
snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a
ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně
přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet
totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní
bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a
hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází
vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha
poučit se, chtít se poučit je láska k ní, láska k ní
je zachovávat její přikázání, dbát o přikázání je
ÚTERÝ 30.9.
zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává
Job 3,1-3.11-17.20-23
místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí
Lk 9,51-56
Job bojuje s Hospodinem, ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z
jeho srdce je plné hořkosti, trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali
klade otázky po smyslu jeho navěky.
utrpení. I toto vše patří k víře
v Boha, k víře člověka, který Žalm 1 Kron 29,11-12
hledá Boha ve svém neštěstí a
Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
utrpení...
Tvá je, Hospodine, velikost a moc, – nádhera,
STŘEDA 1.10.
lesk i vznešenost, – neboť tobě patří všechno na
Job 9,1-12.14-16
nebi i na zemi.
Lk 9,57-62
Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, – ty jsi svrJob uznává Boží velikost pře- chovaně povýšený nade vším, – od tebe je bohatvyšující vše, jeho přesažnost a ství a velebnost.
„nepochopitelnost“. To je ale Ty vládneš nade vším, – v tvé ruce je síla a moc,
jen část pravdy, potřebuje – z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.
poznat a setkat se s Bohem
blízkým, který je s ním v jeho 2. čtení 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24
neštěstí, který sedí vedle něj v Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
popelu na smetišti, který s Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu
PONDĚLÍ 29.9.
svátek sv. Michaela,
Gabriela a Rafaela
Dan 7,9-10.13-14 nebo
Zj 12,7-12a
Jan 1,47-51
Zastav se u významu jmen
andělů: Michael – Kdo je jako
Bůh?; Gabriel – Bůh ukázal
svoji sílu a Rafael – Bůh
uzdravil.
S
kterým
„andělem“ (s kterou z těchto
výpovědí o Bohu) už ses setkal ve svém životě a můžeš
za ni Boha chválit?
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nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista
máme živou naději na dědictví, které nepomine,
na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno
v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží
moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v
poslední době. A proto budete potom jásat, i
když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic
neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On
sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo
kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

Evangelium Mt 16,24-27
Ježíš řekl 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.“

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli při sobotním
úklidu fary.
♣ Každé úterý po mši svaté ve Fulneku zveme do
kostela Nejsvětější Trojice maminky a babičky
na Modlitby matek.
♣ Ve čtvrtek 2. října zveme po mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry
v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“. Tento týden povedou adoraci senioři. Na
nástěnce najdete rozpis služeb na adoracích. Prosíme členy jednotlivých skupin o přípravu a účast

Texty k rozjímání
ním oplakává jeho blízké...
ČTVRTEK 2.10. památka
Svatých andělů strážných
Ex 23,20-23a
Mt 18,1-5.10
Děkuj za Boží ochranu, za
jeho anděla, který tě stráží a
provází tvým životem.
PÁTEK 3.10.
Job 38,1.12-21; 40,3-5
Lk 10,13-16
Hospodin ve své řeči z bouře
(připomínající jeho neomezenou, nezkrotnou sílu) připomíná opět svoji moc a přesažnost. Za jeho otázkami může
Job a zároveň i my vnímat
důvod celého stvoření – Boží
lásku ke každému člověku, k
celému stvoření.
SOBOTA 4.10.
Job 42,1-3.5-6.12-16
(hebr. 1-3.5-6.12-17)
Lk 10,17-24
Jobovy oči se otevřely, uznává nepatřičnost svých námitek, svoji neznalost a nepochopení Hospodina. A Boží
odpovědí je požehnání...
NEDĚLE 5.10.
27. neděle v mezidobí
Iz 5,1-7
Flp 4,6-9
Mt 21,33-43
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Ohlášky
na adoraci, která se koná
vždy první čtvrtek po mši
svaté v kostele ve Fulneku.
Děkujeme předem za zapojení se do této modlitby.
♣ V pátek 3. října se po mši
svaté ve Fulneku uskuteční
schůzka ministrantů. Na toto
setkání jsou zváni všichni
ministranti.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat
nemocné.
V pátek bude ve Fulneku od
17 hodin příležitost ke svátosti smíření.
♣ V sobotu 4. října od 8 hodin bude brigáda na faře.
Zveme nejen muže, ale také
chlapce.
♣ V sobotu 4. října v 15:30
zveme na modlitbu růžence a
v 16:00 na mši svatou do
Jerlochovic. Od 15:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti smíření.
♣ Mše svaté na vesnících
budou od tohoto týdne v 17
hodin.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.
♣ Měsíc říjen je zasvěcený
modlitbě k Panně Marii, královně posvátného růžence.
Zveme k této modlitbě půl
hodiny před mší svatou a k
modlitbě v rodinách.
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Úmysly mší svatých

28.9. Fulnek

Ne 28.9. Mše svatá za farnost
Út 30.9. Za † Bernadetu Hyvnarovou
St 1.10. Na poděkování za živou rodinu
s prosbou o ochranu
Čt 2.10. ____________________
Pá 3.10. Za členy živého růžence
So 4.10. Za † pana Ambrože
Ne 5.10. Za † Jiřího Šindlera, rodiče a živou
rodinu
Stachovice
Ne 28.9. Za † Václava Vaněčka, manželku,
dceru, zetě, rodiče Matušů a Romana
Mročka
Út 30.9. Za † a živé členy živého růžence
Ne 5.10. Za † rodiče Duškovy, syny a vnuka
Děrné
Ne 28.9. Za † rodiče Kovařčíkovy a za † bratra,
za † rodiče Wolfovy a živou rodinu
St 1.10. Za členy a členky živého růžence
Ne 5.10. Za † a živou rodinu Svobodníkovu,
Kolovratovu a Vlčkovu
Lukavec
Ne 28.9. Sokol 44
Čt 2.10. Za členy živého růžence
Ne 5.10. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 28.9. Mše svatá za farnost
Ne 5.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana a za živou rodinu

