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

DEN PÁNĚ

29. neděle v mezidobí

19. října

K zamyšlení
Jestliže nedělní liturgie předkládá úryvek s chválou na perského krále Kýra,
jenž vyvolenému národu umožnil návrat
z babylonského zajetí, určitě to není proto, abychom ještě i dnes s obdivem upírali zasněný pohled na historickou postavu. Hospodinův pomazaný – král Kýros
je pouze matným a
velmi nedokonalým
předobrazem jiného
a mnohem většího
Hospodinova pomazaného – Krista. Jemu Hospodin podmanil všechny národy. Před ním se otvírají všechna vrata a
žádná brána nezůstává uzavřena. Jeho
Hospodin opásal slávou a mocí. On definitivně vysvobodil Hospodinův lid
z mnohem horšího zajetí, než bylo zajetí
babylonské. Starozákonní chvála na krále Kýra má trvalý význam pro stále nové
generace čtenářů a posluchačů jen proto,
že je až dosud platným pozváním
k chvále jiného Hospodinova pomazaného, a tím je Ježíš Kristus. Starozákonní
izaiášovský text nás tak učí důležitému
myšlenkovému kroku, který je velmi
užitečný k pochopení i jiných biblických
textů. Je to posun od nedokonalého
předobrazu k stále plnějšímu poznání
toho, koho představuje. Učí nás postupovat od nejasných náznaků k podstatě
skutečnosti, kterou znázorňují, a od dočasných pozemských skutečností

neprodejné

k trvalým a definitivním Božím pravdám.
Pozvání k podobnému kroku je ukryto i
v Ježíšově odpovědi na otázku o placení
daně: „Dávejte, co je císařovo, císaři, a co
je Boží, Bohu.“ Povinnost dávat císaři, co
je císařovo, Ježíš zdůvodňuje císařovým
obrazem a nápisem na
daňové minci. Jeho
odpověď má však ještě
druhou část: „Dávejte
Bohu, co je Boží.“
Zdůvodnění tohoto
závazku již Ježíš nevyslovuje. Můžeme
k němu dospět sami.
Existuje mezi stvořenými dobry něco, co
by neneslo stopu svého Stvořitele? Nejsou
snad na všech živých i
neživých stvořeních „otisky prstů“ toho,
který je stvořil? Není sám člověk jeho
vlastním obrazem a podobou?
Podobně jako tomu bylo mezi starozákonním Kýrem a novozákonním Kristem, i
císařovo právo na podíl z peněz, které nesou jeho obraz a nápis, je pouze bledým a
velmi nedokonalým obrazem Božího práva
na všechno, co stvořil. Nicméně aby se
nám obraz a zobrazovaná skutečnost neslily dohromady, kromě podobnosti je mezi
nimi i propastný rozdíl. O Kýrovi Hospodin říká: „Poctil jsem tě, i když jsi mě neznal.“ O Kristu platí: „Nikdo nezná Otce,
jenom Syn. Platit daň císaři znamená trpět
jeho nadvládu. Náležet Bohu a všechno mu
odevzdávat znamená požívat plnost svobody.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20.10.
Ef 2,1-10
Lk 12,13-21
„Nekonečně
milosrdný
Bůh… Nesmírné bohatství
jeho milostivé dobroty vůči
nám.“ – Rozjímej tyto úžasné
skutečnosti a odpověz na ně
svým dnešním životem. –
„Jsme jeho dílo, stvořeni k
dobrým skutkům.“
ÚTERÝ 21.10.
Ef 2,12-22
Lk 12,35-38
Jsme spojeni s Kristem a skrze něj jsme spojeni se všemi
křesťany. Jsme „spoluobčané
ostatních křesťanů a členové
Boží rodiny.“ Jak dnes mohu
prožívat tento rozměr své víry, jak se dnes budu podílet
na budování společenství věřících?

1. čtení Iz 45,1.4-6
Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi:
„Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych
před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala
uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem,
poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal
jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od
východu slunce i od západu, že mimo mne jiný
není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

Žalm 95
Vzdejte Hospodinu moc a slávu!

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o jeho divech!
Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály,
– je třeba se ho bát více nežli všech bohů. – Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, – Hospodin však stvořil nebe.
Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte
Hospodinu slávu a moc, – vzdejte Hospodinu
slávu, hodnou jeho jména. – Přineste oběť a
vstupte do jeho nádvoří.
STŘEDA 22.10.
V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! –
Ef 3,2-12
Třeste se před ním, všechny země! – Hlásejte
Lk 12,39-48
mezi
pohany: Hospodin kraluje, – národy řídí
Pro naše spojení s Kristem,
podle
práva.
pro naši víru v Ježíše můžeme
s důvěrou a svobodně přistu- 2. čtení 1 Sol 1,1-5b
povat k Bohu a prosit jej o
milost a požehnání pro dnešní Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci,
která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem
den.
Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás přiČTVRTEK 23.10.
pomínáme ve svých modlitbách. Před naším BoEf 3,14-21
2 Den Páně

hem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je
vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho
Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení,
bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli
evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak:
bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha
svatého a hlubokým přesvědčením.

Evangelium Mt 22,15-21
Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho
chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky
zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu
podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš
totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš
prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě
pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se
platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí
je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu
jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a
co je Boží, Bohu.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na potřeby dětského domova na
Ukrajině se vybralo 26 800 Kč.
♣ Sdružení K Pramenům zve dnes odpoledne
v 17 hodin do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku na koncert skupiny Oboroh.
♣ Každé úterý po mši svaté ve Fulneku zveme
do kostela Nejsvětější Trojice maminky a babičky na Modlitby matek.
♣ 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 zveme všechny členy ekonomické a

Texty k rozjímání
Lk 12,49-53
Vezmi si do své dnešní modlitby jednoho blízkého člověka nebo jednu rodinu či jedno
(farní) společenství) a Pavlovými slovy za něj pros.
PÁTEK 24.10.
Ef 4,1-6
Lk 12,54-59
Připomeň si dnes své povolání, svá obdarování, své zodpovědnosti, do kterých tě Pán
postavil a při jejich uskutečňování usiluj o pokoru, mírnost a trpělivost, snášenlivost
v lásce, jednotu…
SOBOTA 25.10.
Ef 4,7-16
Lk 13,1-9
Největší lež v životě člověka
může být ne(dů)věra, že i on
byl Kristem obdarován. Připomeň si svá obdarování Ježíšem a užívej je dnes k růstu v
jednotě ve víře a v poznání
Božího syna, k růstu ve zralosti, ve vrůstání do Kristovy
podoby.
NEDĚLE 26.10.
30. neděle v mezidobí
Ex 22,20-26
1Sol 1,5c-10
Mt 22,34-40

Den Páně 3

Ohlášky
farní rady. Na mši svatou a
besedu s otcem biskupem
zveme všechny farníky naší
farnosti a ministranty.
♣ V pátek po besedě s otcem
biskupem zveme ke společné
modlitbě mladší mládež.
♣ V sakristii jsou k prodeji
církevní kalendáře.
♣ Prosíme rodiče, aby dohlíželi na docházku dětí na hodiny náboženství.
♣ Příští neděli se mění letní
čas na zimní.
♣ Pořad bohoslužeb o slavnosti Všech svatých v sobotu
1. listopadu: 9:00 Fulnek,
15:30 – Vrchy a Lukavec,
17:00 – Děrné a Stachovice.
Po bohoslužbách zveme na
vesnicích na pobožnost za
věrné zemřelé na místní
hřbitovy.
♣ V neděli 2. listopadu prožíváme vzpomínku na všechny věrné zemřelé. Bude platit pravidelný pořad bohoslužeb. V 15 hodin zveme na
pobožnost za zemřelé občany na hřbitov ve Fulneku.
♣ Do Jerlochovic zveme na
mši svatou v 16 hodin a po
mši svaté na hřbitov
k pobožnosti za zemřelé.
♣ V úterý 21. října ve 14 se
v kostele rozloučíme s paní
Helenou Ehlerovou. Odpočinutí věčné dej jí Pane.
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Úmysly mší svatých
Ne 19.10.
Út 21.10.
St 22.10.

Čt 23.10.
Pá 24.10.
So 25.10.
Ne 26.10.

19.10. -

Fulnek
Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
_____________________
Za † Jana, Emilii, Josefa, Jožku,
Lenku, Marii Holaňovou a Lenku
Švanovou
Za † manžela Wendelína Kružu,
rodiče z obou stran, 2 sestry a bratra
Na poděkování za dar života s prosbou
o požehnání do dalších let
_____________________
Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami a vnuka
Stachovice

Ne 19.10. Mše svatá za farnost
Út 21.10. Za † rodinu Hrstkovu a Černochovu
Ne 26.10. Za † Michala Růčku, manželku
a sourozence
Děrné
Ne 19.10. Za † Waltra Srubka a živou rodinu
St 22.10. Za † a živou rodinu Šimurdovu
Ne 26.10. Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 19.10. Pavlík 60
Čt 23.10. Sokol 32
Ne 26.10. Gold 17
Vrchy
Ne 19.10. Za † Marii Víchovou, manžela,
rodiče, sourozence a za † zetě Karla
Ne 26.10. Za † Františka Šuléře, rodiče, prarodiče, za † rodiče Charles a Irene Strollo

