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DEN PÁNĚ

28. neděle v mezidobí

12. října

neprodejné

K zamyšlení
Divná to svatba, o které mluví Ježíš v
dnešním podobenství. Přiznejme se, že
jsme trochu šokováni, když posloucháme o králi, jak posílá své vojska, aby
zahubili ty, kteří odmítli pozvání, potom
na rozcestích sebere
kohokoliv a nakonec
tvrdě vyhazuje nějakého ubožáka, jenž nemá
svatební šaty. Co je to
tedy za svatbu, která se
v podobenství tolik
skloňuje, přičemž o
nevěstě nepadne ani
slovo?! Když se hlouběji zamyslíme nad
prvním
čtením
(„Hospodin zástupů
vystrojí všem národům
na této hoře tučné hody..., sejme závoj, který halil všechny
lidi…“;), anebo vůbec, když se pozorněji podíváme na celý Starý zákon, pochopíme… Nevěstou je vyvolený národ,
který bohužel velmi často běhá za jinými
„milenci“, a dějiny spásy nejsou ničím
jiným než vytrvalým, shovívavým a nadmíru laskavým opakovaným pozváním z
Boží strany. A v Kristu chce Bůh definitivně oslavit svou svatbu s celým lidstvem. Nemůže se tedy obejít bez pozvaných, oni sami jsou totiž Nevěstou.

Když tedy sám král tolik touží po této svatbě, jak to, že tak krutě zachází s těmi, kteří
o tento sňatek nejeví zájem? Postup krále
není krutý, kruté je rozhodnutí těch, kteří
jeho pozvání odmítají. To
ne král je připravuje o život – oni sami se o život
připravují. Odmítnutí společenství s tím, který je
Život sám, přímo z postaty
věci nemá za následek nic
jiného než smrt.
No, a když král tak hodně
touží po této svatbě, že on
sám zve kohokoliv, proč
přitom vyhazuje chudáka,
který se patřičně neoblékl?
Odpověď může dát sv. Pavel: „… vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v
Krista“. Opět, ze samé
podstaty věci, není možné přijmout pozvání Trojjediného Boha k účasti na jeho životě (tj. na svatbě) a neobléci si Krista, tj.
nepřijmout jeho způsob života. Kdo si
„neoblékl Krista“, se sice může dostavit na
svatbu, svým postojem však vlastně vyjadřuje, že nejeví o ni zájem. Chce se možná
jen nacpat na hostině, ale nemá podíl na
uzavření manželství. Spíš než král je tedy
krutý ten, kdo tak drze a podle šlape po
pozvání na svatbu, jež je zároveň
„požádáním o ruku“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 13.10.
Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1
Lk 11,29-32
Svoboda, kterou mám v Kristu. Svoboda plynoucí z víry, z
nezaslouženého a svobodného
Božího daru spásy. Svoboda,
která mne vede k odpovědi na
Boží dar, k hlubšímu hledání
jeho vůle, jeho cesty pro můj
život...

1. čtení Iz 25,6-10a
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této
hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou
to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře
sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku,
která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy,
Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme
hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin
to pravil. V ten den se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z
jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na
této hoře.“

Žalm 22
ÚTERÝ 14.10.
Gal 5,1-6
Lk 11,37-41
Je mnoho věcí, lidských názorů či lidí samotných, kteří by
mne chtěli mé svobody zbavit. Proti tomu všemu stojí
Kristus se svojí milostí, se
svým osvobozujícím spasitelným činem, daným mně jako
dar...
STŘEDA 15.10.
Gal 5,18-25
Lk 11,42-46
Duch je ten, který mne uvádí
do celé svobody, který mi
odkrývá všechny rozměry
Boží lásky a jeho vykoupení,
který mne vede k nesení ovoce.
ČTVRTEK 16.10.
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Smím přebývat v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje
mou duši.
Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu
se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha – prostíráš
pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu
mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
mého života, – přebývat smím v Hospodinově
domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. čtení Flp 4,12-14.19-20
Bratři! Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem.
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste
hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle
vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď
sláva na věčné věky! Amen.

Evangelium Mt 22,1-14
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi,
který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se
vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem
přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘
Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný
za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo.
Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město
vypálil. Potom řekl svým služebníkům:
‚Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní
jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte
na svatbu, koho najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré,
takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil
král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli,
jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?‛ On se
nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím:
‚Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do
temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho
je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 6 443
Kč, Stachovice 2 249 Kč, Děrné 3 720 Kč, Lukavec 2 114 Kč, Vrchy 400 Kč.
♣ Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ V pátek 17.10. v 19 hodin proběhne vernisáž
prodejní výstavy "Afrika vzdálená i blízká". Přijede opět paní Míša Gongolová z organizace
"Bez mámy", aby nám představila aktivity, které
pomáhají zlepšit životy sirotků v Tanzánii. Zakoupit si můžete obrazy a jiné předměty dovezené přímo z Tanzánie.
♣ V sobotu 18.10. zveme ve 14 hodin na faru na

Texty k rozjímání
Ef 1,1-10
Lk 11,47-54
Kristus „nás zahrnul z nebe
rozmanitými duchovními dary“ pro naše spojení s ním.
Děkuj za všechna Kristova
obdarování ve tvém životě a
posiluj i dnes své napojení na
Něj – vinný kmen.
PÁTEK 17.10.
Ef 1,11-14
Lk 12,1-7
„Skrze Krista jsme se stali
Božím majetkem, máme sloužit tomu, aby se šířila chvála
o jeho božské velebnosti.“ Jak
dnes budu uskutečňovat tato
slova z Pavlova chvalozpěvu?
SOBOTA 18.10.
svátek sv. Lukáše
2 Tim 4,9-17b
Lk 10,1-9
Kdo je v mém okolí osamocený, komu mohu pomoci svojí
blízkostí, svým zájmem,
svým časem, který mu věnuji?
NEDĚLE 19.10.
29. neděle v mezidobí
Iz 45,1.4-6
1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21
Den Páně 3

Ohlášky
setkání ministranty.
♣ V sobotu zveme v 16 hodin na mši svatou s nedělní
platností do Jílovce.
♣ Příští neděli bude sbírka
na misie.
♣ Sdružení K Pramenům zve
v neděli 19.10. v 17 hodin do
kostela Nejsvětější Trojice
ve Fulneku na koncert skupiny Oboroh.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 9. listopadu v 15:30.
Začneme společnou modlitbou v kostele.
♣ V pátek 24. října bude
v naší farnosti pastorační
vizitace otce biskupa. Program vizitace: 10:00 – setkání se starostkou města na
městském úřadě, 11:00 –
setkání s žáky 9. třídy na ZŠ
TGM Fulnek, 15:30 – setkání se členy ekonomické a
farní rady, 17:00 – mše svatá, po mši svaté společná
beseda s farníky. Na společné setkání s otcem biskupem
jsou zváni všichni členové
ekonomické a farní rady. Na
mši svatou a besedu s otcem
biskupem zveme všechny
farníky naší farnosti.
♣ Rádi bychom vás pozvali
na popoutní setkání pěší
poutě k Božímu milosrdenství Fulnek - Slavkovice,
které se bude konat 8. 11. od
15 hodin v kostele a na faře
ve Fulneku.
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Úmysly mší svatých

12.10. Fulnek

Ne
Út
St
Čt

12.10.
14.10.
15.10.
16.10.

Za sestru Helenu a manžela
____________________
____________________
Za † Václava Svojanovského, rodiče
a duše v očistci
Pá 17.10. Za † Josefa Pavinského a rodiče
z obou stran
So 18.10. O Boží požehnání pro manžele
Čechovy k 30. výročí manželství
Ne 19.10. Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Stachovice
Ne 12.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a rodiče z obou stran
Út 14.10. ______________________
Ne 19.10. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 12.10. Za † rodiče Papřokovy a bratra Josefa,
za † Miroslava Lyčku a za živou
rodinu
St 15.10. Za † a živou rodinu Daňovu
Ne 19.10. Za † Waltra Srubka a živou rodinu
Lukavec
Ne 12.10. Sokol 15
Čt 16.10. David 50
Ne 19.10. Pavlík 60
Vrchy
Ne 12.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana a za živou rodinu
Ne 19.10. Za † Marii Víchovou, manžela,
rodiče, sourozence a za † zetě Karla

