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

DEN PÁNĚ

27. neděle v mezidobí

5. října

neprodejné

K zamyšlení
V námaze vinaře, který „vysadil vinici,
obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro
lis a postavil věž“, nelze nevidět láskyplnou péči Stvořitele. „Podrobný popis
práce“ pečlivého
vinaře (viz též Iz
5,1-7) nám pomáhá proniknout
k podstatě zdánlivě
stručného
„šestidenního
rozvrhu“ stvoření, jak ho známe
z knihy Genesis
(viz Gn 1,1-25).
A právě kniha
Genesis
dále
pokračuje: „Bůh
stvořil člověka ke svému obrazu“ (Gn
1,27), a tím nám vysvětluje, proč laskavý a starostlivý vinař odcestoval. Stvořitel přenechává úplnou samostatnost člověku stvořenému k jeho obrazu.
„Nestrká nos“ do svobody, kterou mu
daroval. Naopak, sám se stává
„cizincem“ na své vlastní vinici. Podíl z
úrody, který očekává, je, že ho objevíme
v každém „cizinci“, tj. v každém člověku, který nám přichází do cesty (viz podobenství o milosrdném Samaritánovi,
Lk 10,30-37, nebo pasáž o posledním

soudu, Mt 25,31-46). Kdo nepřijímá druhé
jako posly, jež poslal Vinař, a bije je, zabíjí, či kamenuje svou tvrdostí, neláskou a
odmítáním, zabíjí jeho jednorozeného Syna. Vždyť
on sám řekl:
„Cokoli jste
udělali...,
pro mne jste
udělali“ (Mt
25,40).
A jak rozpoznat posly,
které posílá
vinař? Kdo
se
dennodenně
učí
vidět stopy
Boží pravdy, krásy a spravedlnosti ve
všem, co je pravdivé, co je cudné, co je
spravedlivé, co je mravně čisté, co je milé
a co má dobrou pověst, co je ctnostné a
chvályhodné (srov. Flp 4,8), si nejlépe cvičí zrak k tomu, aby dokázal v každém bližním i v neznámém rozeznat rysy tváře milovaného Syna, pro kterého a srze kterého
je všechno stvořeno (srov. Kol 1,16). Kdo
však zaostřuje zrak pouze na to, čeho by se
mohl zmocnit (viz „Pojďme, zabijme ho, a
jeho dědictví bude naše!“), tomu bude Boží
království vzato.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 5,1-7

PONDĚLÍ 6.10.
Gal 1,6-12
Lk 10,25-37
Jsme povoláni v Kristově milosti. Spásu si nemohu zasloužit jakýmikoliv skutky, modlitbami, posty… To vše je
pouze odpověď na nezasloužený Boží dar spásy.

Zazpívám píseň svému miláčkovi, píseň svého
přítele o jeho vinici. Vinici měl můj přítel na
úrodném svahu. Oplotil ji, očistil od kamení, osázel ji ušlechtilou révou. Uprostřed postavil věž, i
lis v ní vyhloubil: čekal, že ponese hrozny, ona
však plodila pláňata. Nyní tedy, obyvatelé Jeruzaléma a judští mužové, suďte mezi mnou a
mou vinicí! Co jsem měl ještě udělat své vinici a
neudělal jsem? Když jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané plody? Teď vám ukážu,
ÚTERÝ 7.10.
co udělám své vinici: odstraním její plot, že ji
Gal 1,13-24
spasou, rozbořím její zeď, že ji rozšlapou. UděLk 10,38-42
lám
z ní pustinu, nebude ořezána ani okopána,
I mne si Bůh vybral už v lůně
mé matky, abych… Děkuj za vzroste v trní a hloží. Mrakům dám příkaz, aby ji
svoji cestu, za jeho doprová- nezkropily deštěm. Vinicí Hospodina zástupů je
dům Izraele, Judovci – jeho milou sazenicí. Čezení a požehnání.
kal spravedlnost, a hle – nepravost, čekal právo, a
hle – bezpráví!
STŘEDA 8.10.
Gal 2,1-2.7-14
Žalm 79
Lk 11,1-4
Mohou lidé kolem mne vidět,
Dům Izraelův je vinicí Páně.
že nejednám jen ze své vlastní
moci, ze své vlastní síly a ze
svých úmyslů, ale „že mám k Révu z Egypta jsi přenesl, Bože, – vyhnals pohatomu od Boha milost“? Jinak ny a zasadils ji. – Vyhnala své ratolesti až k moři
řečeno: mohou vidět, že hle- – a své úponky až k Řece.
dám Boží vůli pro svůj život a Proč jsi dal strhnout její ohradu? – Všichni ji obísnažím se ji naplňovat?
rají, kdo chodí kolem. – Pustoší ji kanec z lesa –
a polní zvěř ji spásá.
ČTVRTEK 9.10.
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej
Gal 3,1-5
se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice
Lk 11,5-13
Spása spočívá v přijetí Krista zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!
v mém srdci, do mého života Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu,
– nikoli v plnění přikázání, v a budeme velebit tvé jméno. – Hospodine, Bože
konání dobrých skutků (to zástupů, obnov nás, – rozjasni svou tvář, a budejsou jen projevy tohoto přije- me spaseni.
tí).
PÁTEK 10.10.
Gal 3,7-14
Lk 11,15-26
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2. čtení Flp 4,6-9

Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s

děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje
všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše
myšlenky v Kristu Ježíši.
Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je
pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je
nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o
každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje
chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě
naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a
na mně viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

Evangelium Mt 21,33-43
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu:
„Poslyšte podobenství: Byl jeden hospodář a ten
vysázel vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní
jámu pro lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji
vinařům a vydal se na cesty. Když se přiblížilo
vinobraní, poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího
ukamenovali. Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak.
Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‚Na
mého syna budou mít ohled.‘
Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‚To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho
dědictví bude naše!‘ A popadli ho, vyhnali ven z
vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi
s těmi vinaři udělá?“
Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou
vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou
ve svůj čas odvádět výtěžek.“
Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu:
‚Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem
nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to
podivuhodné‘? Proto vám říkám: Vám bude Boží
království odňato a bude dáno národu, který ponese jeho ovoce.“

Texty k rozjímání
Děkuj Kristu za vykoupení,
za požehnání a za slíbený dar
Ducha svatého.
SOBOTA 11.10.
Gal 3,22-29
Lk 11,27-28
Jak ve svém životě uskutečňuji Pavlovo: „oblékli jste se
v Krista“? Žiji jako ten, který
patří Kristu? Žiji jako ta, která
je Kristova?
NEDĚLE 12.10.
28. neděle v mezidobí
Iz 25,6-10a
Flp 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli při brigádách na faře.
♣ Každé úterý po mši svaté
ve Fulneku zveme do kostela
Nejsvětější Trojice maminky
a babičky na Modlitby matek.
♣ Ve středu v 8:30 zveme na
faru na setkání seniory.
♣ 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. Děti doneste sebou na
mši svatou soutěžníky.
♣ V pátek po mši svaté zveme
mladší mládež (4. – 9. třída)
na setkání.
♣ V sobotu se uskuteční
diecézní pouť ministrantů

Den Páně 3

Ohlášky
v Havířově. Prosíme o modlitbu za naše ministranty.
♣ V sobotu zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní
platností do Jestřábí.
♣ V sobotu zveme v 16:30
na setkání mládež.
♣ V neděli 12. října přijede
otec Pawel Goraj, který vede
dětský domov ve farnosti
Bilohirě na Ukrajině. Nedělní sbírka bude určena na potřeby dětského domova.
♣ Animátoři bíloveckého
děkanátu zvou mládež od 6.
třídy v sobotu 18. října na
společný puťák. Sraz bude v
9:30 na vlakovém nádraží v
Jakubčovicích, konec v
16:15 na vlakovém nádraží v
Odrách. Sebou pohodlnou
obuv a oblečení, pláštěnku,
jídlo, pití a růženec. Bližší
informace na plakátku.
♣ V sobotu 18.10. v kostele
Nejsvětější
Trojice
v Suchdole nad Odrou proběhne Den otevřených dveří.
Program začíná v 10 hodin
mší svatou, v 16 hodin jsme
zváni na koncert pěveckého
sboru Ondrášek.
♣ Zveme na duchovní obnovu pro muže na téma knihy
františkána Richarda Rohra
Cesta divokého muže, která
se bude konat v Dolních Albeřicích od 14. do 17. listopadu. Bližší informace na
plakátku.
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Úmysly mší svatých
Ne 5.10.
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

7.10.
8.10.
9.10.
10.10.
11.10.
12.10.

5.10. -

Fulnek
Za † Jiřího Šindlera, rodiče a živou
rodinu
Za † rodiče Grygarovy, bratra a sestru
_______________________
_______________________
Na dobrý úmysl
_______________________
Za sestru Helenu a manžela
Stachovice

Ne 5.10. Za † rodiče Duškovy, syny a vnuka
Út 7.10. Za † Josefa Vaněčka, rodiče
Vaněčkovy a Zemanovy
Ne 12.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a rodiče z obou stran
Děrné
Ne 5.10. Za † a živou rodinu Svobodníkovu,
Kolovratovu a Vlčkovu
St 8.10. Za † Zdeňku Svobodníkovou
a manžele Kolovratovy
Ne 12.10. Za † rodiče Papřokovy a bratra Josefa,
za † Miroslava Lyčku
Lukavec
Ne 5.10. Mše svatá za farnost
Čt 9.10. Kříž 72
Ne 12.10. Sokol 15
Vrchy
Ne 5.10. Za † Eleonoru Pešlovou, manžela
a děti
Ne 12.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana a za živou rodinu

