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DEN PÁNĚ

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Den smutku, den tiché radosti. Takto
můžeme charakterizovat památku věrných zemřelých. Smutek, protože si připomínáme odchod našich blízkých. Tichá radost, protože tento odchod není
definitivní: Kristus má
totiž dost moci nás znovu shromáždit… V
tomto dni jsou tedy protknuty naděje a bolest.
Není třeba dlouho rozebírat důvody našeho
smutku - ty jsou samozřejmé. Méně samozřejmé jsou však důvody
naší "plaché" radosti. Je
možné totiž namítnout:
Nezlehčujeme touto
radostí vážnost smrti?
Nezavíráme oči před
skutečností, že ti naši
blízcí už tu nejsou? Na
tyto námitky odpovídáme, že bereme vážně
jak realitu smrti, tak i realitu… že smrt
podlehla smrti! V Kristu je i smrt našich
blízkých přemožena. Jistě, toto zatím
nevidíme - máme jen oči víry. A právě
tato víra nám dává vidět to, co není lidským očím zatím viditelné. Pokud Kristus vstal z mrtvých, tak vstal právě proto, aby ti, kteří zemřeli v jeho společenství, povstali ze smrti k životu.

Avšak tato cesta ze smrti k životu je někdy
delší. A proto se dnes modlíme ke Vzkříšenému Kristu, aby naše zemřelé sestry a
bratry dovedl k sobě. Naše modlitba je tak
pro ně jakýmsi občerstvením a osvěžením
na náročné cestě. Těmto
svým drahým můžeme
podat pomocnou ruku! A
to je právě to úžasné - nemusíme zůstat u bolesti,
ale s radostí můžeme vykonat pro ně něco prospěšného.
Tuto modlitbu však nemáme chápat tak, že bychom
chtěli naklonit přísného
Boha, aby už "konečně"
prokázal milosrdenství.
Jak bychom si vůbec mohli představit, že bychom
byli "dobrotivější" než ten,
který je dobro samo? Naše
dobrotivost (projevená v
modlitbě) je spíš podílem
na Boží dobrotě. Ba dokonce - Bůh je tak
dobrý a chce nás natolik poctít, že nás činí
svými spolupracovníky v díle milosrdenství. On by to mohl vykonat bez nás… ale
on chce s námi, aby nám udělal větší radost, že smíme pomáhat těm, které máme
doposud rádi. A proč tedy neusilovat o to,
aby rostla radost naše - a těch zesnulých, za
které se modlíme?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 3.11.
Flp 2,1-4
Lk 14,12-14
Pavel nás zve ke svornosti a k
jednomyslnosti. A ke zkoumání našich motivů – jednám
z hašteřivosti či z touhy po
slávě – nebo z pokory?
ÚTERÝ 4.11.
Flp 2,5-1
Lk 14,15-24
Kristus je pro mne jedinečným vzorem v přijímání přirozenosti služebníka či služebnice. Pro dnešní den i pro
celý život.

1. čtení Mdr 3,1-9
Duše spravedlivých jsou v Boží ruce a nedotkne
se jich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích lidí
pošetilých, jejich smrt se pokládala za neštěstí, za
záhubu jejich odchod od nás, v pokoji však přebývají. I když se lidem zdálo, že jsou trestáni,
jejich naděje byla plná nesmrtelnosti. Po lehkém
trestu dojdou velkých dobrodiní, vždyť Bůh je
pouze zkoušel a shledal, že ho jsou hodni. V tavicím kelímku je zkoušel jak zlato, jako dokonalá
oběť se mu zalíbili. V čase, kdy budou odměněni,
zazáří, jako jiskry proběhnou obilnými stébly.
Budou soudit pohany a ovládnou národy a Pán
jim bude navěky králem. Ti, kdo v něj doufali,
poznají pravdu, kdo byli věrní, setrvají u něho v
lásce, protože popřává svým vyvoleným lásku a
smilování.

Žalm 22

STŘEDA 5.11.
Flp 2,12-18
Lk 14,25-33
„Držte se pevně slova života.“ – Je pro mne evangelium
slovem života a jeho zdrojem? Slovem radosti a jejím
zdrojem?

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

PÁTEK 7.11.
Flp 3,17 – 4,1
Lk 16,1-8
Kdo pro mne je nebo byl příkladem toho, jak stát pevně v
Pánu? Děkuj za tyto lidi a
přemýšlej, jak více napodobit

Bratři! Boží láska je nám vylita do srdce skrze
Ducha svatého, který nám byl dán. Kristus přece
v ten čas, když jsme ještě byli slabí, zemřel za
bezbožníky. Vždyť sotva kdo položí život za
spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale Bůh dokazuje
svou lásku k nám tím, že Kristus umřel za nás,

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.
ČTVRTEK 6.11.
Tvůj kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha.Prostíráš
Flp 3,3-8a
pro mě stůl před zraky mých nepřátel.
Lk 15,1-10
Hlavu mi mažeš olejem, má číše přetéká.Štěstí a
V čem je moje chlouba, na co přízeň mě provázejí po všechny dny mého života,
se spoléhám? Najdu ve své přebývat smím v Hospodinově domě na dlouhé,
odpovědi také ono Pavlovo předlouhé časy.
„nesmírně cenné poznání
Krista Ježíše“?
2. čtení Řím 5,5-11
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když jsme ještě byli hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu
teď, když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť
jestliže jsme s Bohem byli usmířeni smrtí jeho
Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo usmíření.

Evangelium Mt 5,1-12a
Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a
jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci.
Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti,
neboť oni budou na-syceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou
nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
nebeské království. Blahoslavení jste, když vás
budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně
vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Texty k rozjímání
jejich příklad.
SOBOTA 8.11.
Flp 4,10-19
Lk 16,9-15
Kdo v mém okolí je v tíživém postavení – materiálním či duchovním? Kdo dnes potřebuje moji
pomoc?
NEDĚLE 9.11.
Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Ez 47,1-2.8-9.12
1 Kor 3,9c-11.16-17
Jan 2,13-22

Ohlášky
♣ Dnes prožíváme vzpomínku
na všechny věrné zemřelé.
V 15 hodin zveme na pobožnost za zemřelé na hřbitov ve
Fulneku. Do Jerlochovic zveme na mši svatou v 16 hodin
a po mši svaté na hřbitov
k pobožnosti za zemřelé.
♣ Ve středu 5.11. v 9:30 zveme do kostela v Odrách na
mši svatou za zemřelé kněze.
♣ Ve čtvrtek 6.11. 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
poutníci pěší poutě a mládež.
♣ 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.
♣ Poutníky pěší poutě k Božímu milosrdenství Fulnek Slavkovice 2014, jejich blízké
a zájemce o putování zveme
na popoutní setkání, které se
bude konat 8.11. od 15 hodin
v kostele a na faře ve Fulneku.
♣ V sobotu 8.11. zveme v 16
hodin na mši svatou s nedělní
platností do Jestřábí.
♣ Schůzka kandidátů ministrování se uskuteční v sobotu
8.11. v 14:00 na faře. Účast
všech nutná.
♣ Setkání rodičů dětí, které se
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Ohlášky
připravují k prvnímu svatému přijímání, se uskuteční
v neděli 9.11. v 15 hodin.
Začneme společnou modlitbou v kostele.
♣ Během oktávu od 3. do
8.11. lze získat za obvyklých
podmínek plnomocné odpustky: (přistoupit ke svátosti
smíření, pomodlit se na úmysl Svatého otce a za zemřelé
a navštívit hřbitov).
♣ V sakristii jsou k prodeji
církevní kalendáře.
♣ V sobotu 22.11. v 16 hodin
se uskuteční v sále MKC
Fulnek Farní silvestr. Můžete
se těšit na hry pro malé i velké, na umělecká vystoupení a
chutné občerstvení.
♣ V pátek 7.11. v 16 hodin
zveme na mši svatou do konkatedrály Nanebevzetí Panny
Marie v Opavě, kterou bude
celebrovat biskup František
Václav Lobkowicz za biskupa Josefa Martina Nathana u
příležitosti přenesení jeho
ostatků z Opavy do Branic.
Po bohoslužbě budou ostatky
převezeny do Branic v Polsku.
♣ Zveme na sobotní večery
do farní čajovny. Program:
8.11. – 18:00 - večer deskových her (všichni si rádi hrají),
15.11. – 18:00 – večer pro
hudebníky a příznivce hudby
u příležitosti svátku sv. Cecilie,
29.11. – 18:00 – společný čas
s úvodním duchovním slovem do adventní doby.
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Úmysly mší svatých

2.11. Fulnek

Ne 2.11. Mše svatá za farnost
Út 4.11. Za † Marii Augustinovou, manžela
Miroslava a dvoje rodiče
St 5.11. _______________________
Čt 6.11. Za † Karla Straku, manželku a rodiče
Pá 7.11. Za členy živého růžence
So 8.11. _______________________
Ne 9.11. Za † Josefa Vrlu a živou rodinu
Stachovice
Ne 2.11. Za † Emilii Christovou, manžela, děti
a rodinu Krajčíkovu
Út 4.11. Za živé a zemřelé členy živého růžence
Ne 9.11. Za † Josefu a Antonína Divínovy
Děrné
Ne 2.11. Za zemřelé
St 5.11. Za členy a členky živého růžence
Ne 9.11. Za † Annu Patermanovou a duše
v očistci
Lukavec
Ne 2.11. Sokol 32
Čt 6.11. Za členy živého růžence
Ne 9.11. Za farnost
Vrchy
Ne 2.11. Za † Leonilu Binarovou, manžela,
dceru Miroslavu, rodiče a sourozence
z obou stran a za † manžele
Kovačíkovy
Ne 9.11. K životnímu jubileu dožití 60-ti let,
ke 40 výročí manželství a za dar
ochrany pro živou rodinu

