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

DEN PÁNĚ

33. neděle v mezidobí

16. listopadu

K zamyšlení
"Já jsem jen průměrný člověk, moc hřiven jsem nedostal, tak co kdo ode mne
může chtít?" - tak se možná vymluví
posluchač dnešního evangelia.
Ježíšovi současníci byli vyrostlí v židovství. A podobenství při Ježíšově kázání
měli jistě vztahovat na sebe. Co tedy
bylo třeba u farizeů a
zákoníků těmi hřivnami?
Jistě Hospodinův zákon,
který právě oni měli opatrovat. Dělali to - ale jako
ten třetí služebník. Opatrovali, ale nevyužili, a
tak nepoznali znamení
času, nepoznali ve světle
Zákona, kdo se v Ježíši
narodil, co Bůh nabízí.
Nepřijali tedy Ježíše jako
Krista a jeho zvěst jako evangelium, a v
tom je jejich tragédie.
Matouš však ve svém evangeliu neopakuje podobenství proto, aby jeho čtenáři
věděli, co bylo řečeno třeba zákoníkům.
Řadí toto podobenství do nové souvislosti, kdy je vsazuje mezi podobenství o
Ježíšově příchodu. Mluví při tom do situace obdobné, jako je situace naše. Věříme v Krista jako ti, kdo žijí mezi jeho
smrtí a jeho druhým příchodem, tedy v
"čase církve". Ježíš nám pro tuto dobu a
tyto situace zanechal své dary: svou spásu (dosažitelnou skrze křest a víru), své
slovo, své svátosti a hlavně vrcholný dar
- Ducha svatého s jeho dary. Ale nezanechal nám jen dary. Dal nám i úkol: pokračovat v jeho díle a v jeho
"záležitosti", v šíření evangelia právě

neprodejné

silou jeho darů. Každému dal jiný "díl Ducha" jiný co do druhu i co do množství. Ale
v každém případě jde o dar jeho, který je
pro obdarovaného nejen darem, ale i úkolem. Úkolem, kterému máme dostát v tomto světě a v tomto svém nedokonalém lidství - což je ovšem riskantní. Pavel říká:
"ten poklad máme v nádobě
hliněné". A právě v tom se
asi snadno proviňujeme:
chceme spíš útěchu, jistotu,
pojištění, sebe-neztracení,
než že bychom byli ochotni
riskovat sebe, svou spokojenost (i svou víru - v krajní
mezi) pro "věc svého Pána". To, co se tu říká, nemá
ovšem být výzva k fanatismu. Jde o něco jiného: je
třeba rozpoznat, co mi Bůh dal a dává a
jakou to má hodnotu, sílu, účinnost. Rozpoznat, co znamená dar Písma, modlitby,
svátostí. Rozpoznat, co to znamená, že
mám Kristova Ducha. Jaké osobní dary
mám (schopnost vyslechnout, vést, potěšit,
rozlišit...) a poznat a uznat, že právě toto a ne úspěch dětí ve škole, zdraví, či výhra v
loterii - jsou vrcholné Boží dary, které skutečně mám. Starat se, jak jich a zda jich
využívám pro "věc Kristovu", pro šíření
pravdy, lásky, naděje - spásy. Výstraha,
ukázaná na postavě třetího služebníka, by
neměla být žádným křesťanem přeslechnuta. Nejde přece jen o to, co nedělám - tedy
jestli nedělám hříchy - ale právě tak a ještě
víc jde o to, zda dělám to, co dělat mám, co
vyplývá z Boží inspirace z darů, které jsou
mi svěřeny.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 17.11.
Zj 1,1-4; 2,1-5a
Lk 18,35-43
„Milost vám a pokoj od toho,
který je, který byl a který přijde“ – milost pro tvůj život,
která tě chce stále znovu přivádět k tvému Pánu, když
upouštíš „od své první lásky“.
ÚTERÝ 18.11. Posvěcení
římských bazilik svatých
apoštolů Petra a Pavla
Sk 28,11-16.30-31
Mt 14,22-33
Zkus i ty vnímat ve chvílích
krize, propadání se či tonutí,
že tvůj Pán je ti nablízku,
vztahuje svoji ruku a chce tě
zachytit. A v dobách dobrých
děkuj za ty chvíle, kdy se tak
opravdu stalo, kdy tě Kristus
zachránil, vysvobodil…
STŘEDA 19.11.
Zj 4,1-11
Lk 19,11-28
Vyznej spolu s bytostmi:
„Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh
vševládný, který byl, který je
a který přijde.“ Vyznej spolu
se starci: „Pane, náš Bože, jsi
hoden, abys přijal slávu, čest i
moc, protože jsi stvořil všech-
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1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31
Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než
perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk
nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a
len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou
dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která
ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

Žalm 127
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, –
abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny
svého života.

2. čtení 1 Sol 5,1-6
Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž
sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako
zloděj v noci. Až budou lidé říkat: „Je pokoj a
bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou
moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že
by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni
jste přece synové světla a synové dne, noc ani
tma nemá nad námi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme
bdělí a střízliví.

Evangelium Mt 25,14-30
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten,
který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich
využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který
dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze
svého pána ukryl.
Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal
se s nimi do účtování.
Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s
sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi
svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu
řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo
jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se
radovat se svým pánem.’
Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl:
‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě
jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku
dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho
ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a
řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde
jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem
strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi.
Tady máš, co ti patří.’
Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný!
Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám,
kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze
uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu
hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít
nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co
má. A tohoto služebníka, který není k ničemu,
hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění
zubů.’“

Texty k rozjímání
no, z tvé vůle to povstalo a
bylo stvořeno.“
ČTVRTEK 20.11.
Zj 5,1-10
Lk 19,41-44
Připoj se i ty k oslavě Beránka, který je „hoden vzít svitek
a rozlomit jeho pečeti, protože byl zabit a svou krví vykoupil Bohu“ i tebe…
PÁTEK 21.11.
Zj 10,8-11
Lk 19,45-48
Vzpomeň si na chvíli, kdy jsi
cítil jasné Boží povolání, poslání. Děkuj za ně a zůstaň
mu věrný.
SOBOTA 22.11.
Zj 11,4-12
Lk 20,27-40
I já jsem povolán být svědkem Kristu. Mám se v tomto
povolání spoléhat na svého
Pána a věrně vytrvat.
NEDĚLE 23.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ez 34,11-12.15-17
1 Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve středu 19. listopadu se
v 8:30 na faře setkají senioři.
♣ Schůzka kandidátů ministrování se uskuteční v sobotu
22. listopadu v 14:00 na faře.
Účast všech nutná.
♣ V sobotu 22. listopadu
v 16 hodin zveme do sálu
MKC Fulnek na Farní silvestr. Můžete se těšit na hry pro
malé i velké, na umělecká
vystoupení a chutné občerstvení.
♣ V sobotu 29. listopaduv 18
hodin zveme do čajovny na
společný čaj s úvodním duchovním slovem do adventní
doby.
♣ Letos v adventu bychom si
rádi v naší farnosti připomněli marné putování Panny
Marie a sv. Josefa po Betlémě,
jak
je
známe
z Lukášova evangelia. Ve
Dni Páně najdete lísteček
s bližšími informacemi a s
přihláškou. Pokud budete mít
zájem zúčastnit se naší farní
akce – Putování Josefa a Marie – odevzdejte vyplněnou
přihlášku v kostele našim
duchovním otcům. Bližší
informace u paní Erteltové,
tel. číslo 723489954.
♣ Příští týden je poslední
neděle liturgického roku.
Tuto neděli církev uctívá
Ježíše Krista jako Krále
vesmíru. Při společné liturgii
vyznáme naší víru v Ježíše
našeho Pána a Krále.
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Úmysly mší svatých

16.11. Fulnek

Ne 16.11. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Út 18.11. Na poděkování za přijatá dobrodiní za
82 let života
St 19.11. Za † Marii Královou a vnuka
Čt 20.11. _______________________
Pá 21.11. Za † a živé členy rodiny Šulákovy
So 22.11. Za † rodinu Jaroškovu
Ne 23.11. Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu
Stachovice
Ne 16.11. Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Út 18.11. Za † Evu a Michala Špitalíkovy
Ne 23.11. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 16.11. Mše svatá za farnost
St 19.11. Za oběti komunistického a fašistického
režimu
Ne 23.11. Za † Annu Kolovratovou a její živou
a zemřelou rodinu
Lukavec
Ne 16.11. Kříž 72
Čt 20.11. Schindler 36
Ne 23.11. Pazdera 114
Vrchy
So 15.11. Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu Pavlíkovu
Ne 23.11. Za † rodiče Večeřovy, syna
a za † rodinu Martínkovu

