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

DEN PÁNĚ

30. neděle v mezidobí

26. října

neprodejné

K zamyšlení
Může člověk vůbec někoho milovat "na
rozkaz", tedy podle příkazu, z donucení?
Srdci přece nejde poručit! Jak je to tedy
s tímto "přikázáním lásky"?
Aby člověk dobře porozuměl, musí nejprve dobře pochopit
obsah
slova
"přikázání", jak mu
totiž Písmo samo
rozumí. Přikázání je
stanovisko vůle, požadavek, směrnice
milujícího Boha nedokonalému, ale
Bohem milovanému
člověku. Je to tedy
něco, co je člověku
ku pomoci, co ho má
osvobodit od tápání
a od zla, rozvinout
jeho život. K plnění
Božích příkazů není
člověk nucen, přesto jsou to pro něj
směrnice vrcholně závazné, protože je
dává ten, kdo svrchovaně miluje a kdo ví
a chápe.
Kam nás tedy tato dvě přikázání vedou?
Ukazují základní, nejzávažnější rysy
člověkova postoje v životě. Vůči Bohu
není základním postojem "boj se", "klaň
se", "poslouchej" apod., ale: "Miluj!"
Tedy vyjdi ze sebe, dej se, otevři se, spoj
se co nejhlouběji s Bohem. Udělej jeho

samotného vrcholným měřítkem smyslu,
náplně, hodnoty života. Spoj svůj život s
jeho životem, vůlí, láskou, neodvolatelně,
plně věrně. Je to snadné? Jde to? Možná,
že většina z nás zažila ta období velkého,
svatého nadšení, kdy se nám
jako dospívajícím či dospělým víra ukázala v novém,
krásném světle, kdy jsme
poprvé pocítili, jak úžasný je
Bůh, kdy pro nás nebylo nic
těžké, kdy jsme láskou jen
hořeli... Zmizelo to? Většinou (doufám!) ano. Protože
v tomto sladkém opojení
není možno trvale žít! Nastoupí ale potom jen šeď,
průměrnost, nebo dokonce
beznaděj? Někdy ano, ale
nemusí to tak být. Protože
po tomto oslnivém začátku
(a člověk neví, že je to jen
začátek, neuvědomuje si to!) přichází cesta
poznávání Boha. Je to podobné, jako zážitek Exodu pro Izraelity. Vyvedení mořem,
zkáza Egypťanů - to byl oslnivý, fantastický zážitek. Ale po něm nepřišel rajský stav,
nýbrž únavná, dlouhá cesta pouští, na níž
nebyla voda, nebylo jídlo, ale při níž trvala
Boží blízkost, při níž se Izrael učil Boha
znát. A teprve z tohoto klopotně získaného
poznání mohla vyrůst bezmezná důvěra,
oddanost, láska.

Texty k rozjímání

1. čtení Ex 22,20-26

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a
neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v
egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším
jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás
mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu,
chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k
ÚTERÝ 28.10.
němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezsvátek sv. Šimona a Judy
Ef 2,19-22
meš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať
mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná
Lk 6,12-19
„Přišli, aby ho uslyšeli.“ – pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl
Zastav se i ty v dnešním dni a spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť
naslouchej nebo jdi na nějaké jsem soucitný.“
vhodné místo, kde můžeš
uslyšet jeho hlas. Hlas, který Žalm 17
chce promlouvat i do tvého
Miluji tě, Hospodine, má sílo!
života, do tvého srdce.
Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má
STŘEDA 29.10.
skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Ef 6,1-9
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíLk 13,22-30
te, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat
Ochota sloužit, být věrným Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých
služebníkem, ochotnou slu- nepřátel budu vysvobozen.
žebnicí patří i do těch nejbliž- Ať žije Hospodin, požehnána buď moje skála, –
ších vztahů, s man¬že¬lem, sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítězmanželkou, v rodině, se sou- ství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému
sedy, přáteli…
pomazanému.
PONDĚLÍ 27.10.
Ef 4,32 – 5,8
Lk 13,10-17
Jako děti světla napodobujte
Boha v lásce, napodobujte jej
v odpouštění…

ČTVRTEK 30.10.
Ef 6,10-20
Lk 13,31-35
Hledat svou sílu v Pánu, v
jeho veliké moci. A nezapomínat na to ve chvílích pokušení, ve chvílích své slabosti –
i tam je mi Boží (po)moc nablízku…
PÁTEK 31.10.
Flp 1,1-11
2 Den Páně

2. čtení 1 Sol 1,5c-10
Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi
vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i
Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem
pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás
se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii
a Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom
už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o
tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dosta-

lo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste Texty k rozjímání
sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z
nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Lk 14,1-6
Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se Boží- „Kdykoli na vás vzpomenu, s
radostí prosím za vás za
ho hněvu.
všechny.“ Napodob Pavla v
jeho modlitbě, aby rostla lásEvangelium Mt 22,34-40
ka a poznání Krista těch, kteří
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel sa- jsou v tvých vzpomínkách…
duceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: SOBOTA 1.11.
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ slavnost Všech svatých
Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým Zj 7,2-4.9-14
svým srdcem, celou svou duší a celou svou mys- 1 Jan 3,1-3
lí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je po- Mt 5,1-12a
dobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na Jako Boží vyvolený a svatý,
těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Pro- jako Kristův učedník, Kristoroci.“
va učednice se dnes raduj z
toho, že patříš Kristu, že jeho
Ohlášky
„Blahoslavení…“ se vztahuje
♣ Ve sbírce na misie se 24 008 Kč.
i na tebe.
♣ Každé úterý po mši svaté ve Fulneku zveme
do kostela maminky a babičky na Modlitby ma- NEDĚLE 2.11. Vzpomínka
tek.
na všechny věrné zemřelé
♣ Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání se- Mdr 3,1-9
niory.
Řím 5,5-11
♣ Ve středu v 17 hodin bude mimořádně mše Mt 5,1-12a
svatá ve Stachovicích.
♣ V pátek bude mše svatá s kázáním pro děti. Plnomocné odpustky
Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faMožnost získání plnomocře. Prosíme rodiče, aby pomohli dětem
s přípravou proseb na mši svatou. Děti doneste ných odpustků od 3. 11. do
8.11. „dušičkový oktáv“:
na mši svatou soutěžníky.
♣ V pátek po mši svaté zveme na setkání minist- 1. svátost smíření (v rozmezí
„několika dnů“)
ranty.
♣ V sakristii jsou k prodeji církevní kalendáře.
2. svaté příjímání
♣ Svátost smíření před slavnosti Všech svatých a 3. modlitba na úmysl papeže
památkou na zemřelé:
4. nemít zalíbení ani v lehkém
Fulnek: čtvrtek 30.10. a pátek 31.10. od 17 hříchu
hodin a po mši svaté
5. na hřbitově se pomodlit
Stachovice: středa 29.10. od 16 hodin
modlitby Věřím v Boha, Otče
Děrné: středa 29.10 od 16 hodin a po mši svaté
Lukavec: čtvrtek 30.10 od 16 hodin a po mši náš a Sláva Otci.
Den Páně 3

Ohlášky
svaté
Vrchy: pátek 31.10. od 16
hodin
♣ 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.
Korunku se v kostele ve Fulneku modlit nebudeme.
♣ Do Jerlochovic zveme na
mši svatou v neděli v 16 hodin a po mši svaté zveme na
hřbitov k pobožnosti za zemřelé.
♣ Setkání rodičů a dětí, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 9. listopadu v 15
hodin. Začneme společnou
modlitbou v kostele.
♣ Poutníci pěší poutě k Božímu milosrdenství Fulnek Slavkovice 2014, rádi bychom vás, vaše blízké a
všechny zájemce o putování
chtěli pozvat na popoutní
setkání, které se bude konat
8. listopadu od 15 hodin v
kostele a na faře ve Fulneku.
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Úmysly mší svatých

26.10. Fulnek

Ne 26.10. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami a vnuka
Út 28.10. Za † Vladimíra Vacka, rodiče z obou
stran a živou rodinu
St 29.10. ____________________
Čt 30.10. Za † Jindřišku Šulkovou
Pá 31.10. Za † rodiče Bělunkovy a za † bratry
Vladimíra a Zdeňka
So 1.11. Za † Bořivoje Čecha a živou rodinu
Ne 2.11. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 26.10. Za † Michala Růčku, manželku
a sourozence
St 29.10. Za † Ludmilu Horváthovou
So 1.11. 17:00 Za zemřelé
Ne 2.11. Za † Emilii Christovou, manžela, děti
a rodinu Krajčíkovu
Děrné
Ne
St
So
Ne

26.10.
29.10.
1.11.
2.11.

Mše svatá za farnost
Za † rodiče Juřicovy a živou rodinu
17:00 Za zemřelé
Za zemřelé
Lukavec

Ne
Čt
So
Ne

26.10.
30.10.
1.11.
2.11.

Gold 17
Sokolová 47
15:30 Za zemřelé
Sokol 32

Vrchy
Ne 26.10. Za † Františka Šuléře, rodiče, prarodiče, za † rodiče Charles a Irene Strollo
So 1.11. 15:30 Za zemřelé
Ne 2.11. Za † Leonilu Binarovou, manžela,
dceru Miroslavu, rodiče a sourozence
z obou stran a za † manžele
Kovačíkovy

