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9.SneděleSvSmezidobíS

29.SkvětnaS

neprodejné

KSzamyšlení
Mnohokrátc ac častoc opakovanác slova
jsouc vc nebezpečíJc žec nebudouc vnímáZ
naJc žec jejichc závažnostc sic člověkc ani
neuvědomí?c Takc toc můžec býtc ic sc naší
odpovědíc TPaneJc nezasloužímc siJc abys
kec mněc přišelJ
alec řeknic jen
slovoJc ac má
dušec bude
uzdravenaTJ
kterouc nac slova
THleJc beránek
Boží??Tc říkáme
přicmši?cOpakuZ
jemec zdec vlastZ
něcslovacpohanZ
skéhoc setníkac zc dnešníhoc evangeliaJ
kterác vyjadřujíc jehoc postojc víryJc který
Ježíšcoznačujeczacpříkladný?cZastavme
sectedycnadctímJccocsamicříkáme?
Nejprvec budemec uvažovatc zc pozice
těchJc kteříc chodíc kec přijímání?c Pokud
toJc coc říkámeJc myslímec vážněJc potom
odc Ježíšec očekávámeJc žec vc násJc vc naZ
šemc nitruJc vc tutoc chvílic něcoc změníJ
něcoc uzdravíJc napraví?c Očekávámec to
skutečně?c Mámec stejnouc víruc vc moc
JežíšovacslovaJcjakoucmělcsetník?cBylo
byctocsprávnécacprocnáscsamotnécvelmi

žádoucí?cAcpokudckecpřijímánícnechodímeJcač
bychomcmohli?cTamcsicještěcostřejicmůžeme
položitcotázkuJcjakcvidímecsebecacjakcvidíme
Ježíše?cVidímecsebecjakocněkohoJckdocvlastně
žádnéc uzdraveníc odc Kristac nepotřebuje?c To
byc byloc podivné?c A
pokudc vímeJc žec ho
potřebujeme Z uzdraZ
vováníc našíc pýchyJ
našíc maléc víryJc naší
malécláskycatd?Jcproč
tedycocněcnestojíme?
Jec opravduc únosné
říkatc Talec řeknic jen
slovoJc ac mác duše
budec uzdravenaTJc a
zůstatcpřictomcmimo?
SetníkcJežíšovicnijakcneporoučel?cNedožadoZ
valcsecneoblomněcjehocpomoci?cVěřilcmu?cA
protocsecsetkalcscpomocíJcalechlavněcsetkalcse
scJežíšem?c Vírac vc žádnémc případěcnemůžec a
nemácbýtcinstrumentemJckterýcsloužíckctomuJ
abychomczískalicodcBohactoJccocsicsamicporuZ
číme?cVíracpředevšímcsloužícjakocnástrojcspoZ
jení?cNašehocspojenícscBohem?cActocjecvětšíca
trvalejšíJc nežc jakýkolivc darJc kterýc bychom
rádic měli?c Neznamenác toJc žec nicc nemůžeme
dostat?cAlecjecvelmicdůležitéJcabycnámcnezáZ
leželocjencnacdaruJcalecnacBohu?

TextyEkErozjímání
PONDĚLÍEŽK7d7
ycPetrcA:yH8
MkEblAb6bl
Velekněžíc ac učiteléc Zákona
taktizujíBc Zatímc sec Ježíšec neH
zmocní:c majíc strachc zec zástuH
puclidu:ckterýcstojíczacJežíšemB
Dokážuc sec postavitc zac pravH
duK
ÚTERÝEŽb7d7Esvátek
NavštíveníEPannyEMarie
SofEŽAbJ6bh
LkcA:T;H„“
Vtělenýc Ježíšc podc matčiným
srdcemc potvrzujec slovaŠc HosH
podin:c tvůjc Sůh:c jec uprostřed
tebehcgno:cjecscnámi:ckdyžcse
radujemeczecslužbycdruhýmB
STŘEDAEb7c7
ycTimcA:AHTB“HAy
MkEblAbh6lé
Ježíšovac odpověďc nac vykonH
struovanýc příběhc jec pádnáŠ
budoucíc životc budec mítc úplně
jiné:c novéc dimenzeBc Ježíšovo
„velmic sec mýlíte“c jec tvrdou
reakcíc nac našec domněléc jistoH
tyB
ČTVRTEKEl7c7
ycTimcy:MHA„
MkEblAlhb6ŽJ
Muselc toc býtc krásnýc pocit–
Předc samotnýmc Ježíšemc odH
povědětc rozumněhc Tomuto
učitelic zákonac sec toc podařilo:

ycDencPáně

b7EčteníEbEKrálEhAJb6JŽ
ŠalomouncsecmodlilcvcchráměŠc„Vyslyš:cHospodiH
ne:ciccizince:ckterýcneníczctvéhocizraelskéhoclidu:
jestližecpřijdeczcdalekéczeměckvůlictvémucjménu –
neboťcuslyšícoctvémcvelikémcjménu:coctvécmocné
rucecac octvémc napřaženémc rameni – jestližec přiH
jdec prositc doc tohotoc domu:c vyslyšc hoc vc nebi:c v
místě:ckdecpřebývášBcUčiňcvšechno:coccoctěcbude
cizineccprosit:cabycvšechnycnárodyczeměcpoznaly
tvojecjméno:cabycsectěcbálycjakoctvůjcizraelskýclid
acabycpoznaly:cžecbylctentocdům:c kterýcjsemcvyH
stavěl:cpojmenovánctvýmcjménemB“

ŽalmEbbc
JděteEdoEceléhoEsvětaEaEhlásejteEevangelium7
ChvaltecHospodina:cvšichniclidé: – oslavujtecho:
všechnycnárodyB
Neboťc mocněc vládnec nadc námic jehoc milosrdenH
ství – acHospodinovacvěrnostctrvácnavěkyB

l7EčteníEGalEbAb6l7c6bK
Pavel:c apoštolc ustanovenýc nec odc lidí:c anic proH
střednictvímc nějakéhoc člověka:c alec skrzec Ježíše
KristacacSohacOtce:ckterýchocvzkřísilczcmrtvých:
ac všichnic bratři:c kteříc jsouc sec mnou:c galatským
církevnímcobcímBcDivímcse:cžecsecodctoho:ckterý
vásc povolalc vc Kristověc milosti:ctakc rychlec uchyH
lujetec kc jinémuc evangeliuBc glec toc naprostoc není
nějakécjinécevangeliumhcTocváscjencjistíclidécmaH
touc ac rádic byc překroutilic evangeliumc KristovoB
glecickdybychomcvámcmycsamicnebocandělczcneH
bec hlásalic evangeliumc odchylnéc odc toho:c které
jsmec vámc hlásali:c buďc proklethc Coc jsemc řekl:
opakujicještěcjednouŠcHlásáHlicvámckdocevangeliH
umcodchylnécodctoho:ckterécjstecpřijali:cbuďcproH
klethcSnažímcsecteď:cabychcsiczískalcpřízeňcuclidíK
gnebocucSohaKcCožcsecucházímcocto:cabychcbyl
pěknýcuclidíKcKdybychcještěcicteďcchtělcbýtcpěkný
uclidí:cnebylcbychcKristovýmcslužebníkemB

EvangeliumcLkc742p2i
KdyžEJežíšEdomluvilEkeEsvýmEposluchačům9EpřiC
šelEdoEKafarnaaMEJedenEsetníkEtamE mělEslužebníC
ka9EnaEněmžEmuEvelmiEzáleželoLEtenEvšakEbylEneC
mocnýEaEumíralMEKdyžEsetníkEuslyšelEoEJežíšovi9
poslalEkEněmuEžidovskéEstaršíEsEprosbou9EabyEpřiC
šelEaEslužebníkaEmuEuzdravilMEStaršíEpřišliEkEJežíC
šoviE aE horlivěE seE přimlouvaliGE „JeE tohoE hoden9
abysE muE vyhověl9E protožeE máE nášE národE rádE a
vystavělE námE synagoguM“E JežíšE šelE sE nimiME Když
užE nebylE dalekoE odE tohoE domu9E poslalE kE němu
setníkE přáteleE seE vzkazemGE „Pane9E neobtěžujE se4
NeboťE siE nezasloužím9E abysE vešelE doE méhoE doC
muLEprotoEjsemEsiEaniEnetroufalEpřijítEkEtoběEosobC
něME FleE řekniE jenE slovo9E aE můjE služebníkE bude
uzdravenMEVždyťEiEjáEjsemEčlověkEpodřízený9Eale
mámE podE sebouE vojákyLE řeknuE jednomuE ‚jdi‘9E a
jde9EaEjinémuE‚přijď‘9EaEpřijde9EaEsvémuEslužebníC
koviE‚udělejEto‘9EaEuděláEtoM“EKdyžEtoEJežíšEuslyC
šel9EpodivilEseEmuLEobrátilEseEkEzástupu9EkterýEho
následoval9EaEprohlásilGE„ŘíkámEvámGEFniEvEizraC
elskémEnároděEjsemEnenašelEtakovouEvíru4“EKdyž
seE pakE poslovéE vrátiliE doE domu9E shledali9E žeE ten
služebníkEjeEzdrávM

Ohlášky
♣E :ěkujemeE všem9E kteříE seE zasloužiliE oE krásné
prožitíE slavnostiE NejsvětějšíE TrojiceE aE slavnosti
JožíhoETělaM
♣E V úterýE jeE svátekE NavštíveníE PannyE MarieM
ZvemeE naE mšiE svatouE v éúE hodinE doE kostelaE ve
StachovicíchEaEv é7EhodinEdoEkostelaEveE‚ulnekuM
♣ETentoEtýdenEjeEprvníEpátekEv měsíciMEVeEvšech
kostelíchEseEbudemeEmodlitEk NejsvětějšímuESrdC
ciE JežíšovuME V tomtoE týdnuE budemeE navštěvovat
nemocnéM
♣E VeE čtvrtekE zvemeE poE mšiE svatéE doE kostelaE ve
‚ulnekuE naE adoraciE „ZaE prohloubeníE víry
v rodináchE aE zaE nováE kněžskáE aE řeholníE povoláC
ní“M

Textyckcrozjímání
protožeEskloubilEznalostEsEpřiC
rozenýmE citemME :oE odpovědi
vložilEiEkusEživotníEzkušenostiM
FEtoEmáEPánErád…
PÁTEKc0éuécslavnost
NejsvětějšíhocSrdcecJežíšova
gzES„9ééCé“
ŘímEf9fCéé
Lkc2g40p7
:obráEpastva9Eodpočinek9EznoC
vunalezeníE ztracenýchME NeC
představujiE všakE křesťanství
spíšE jakoE souborE příkazůE a
nařízeníZEFlespoňEvERoceEmiC
losrdenstvíE chciE svůjE pohled
poopravitM
SOBOTAcbéué
památkac Neposkvrněného
SrdcecPannycMarie
IzE“é92Céé
LkcD4b2pg2
;oEbolestiEseEvešloEdoEMariina
srdceEužEzaEjejíhoEživota4EKéž
uchováE veE svémE srdciE iE naše
starosti9E zklamáníE aE strachy4
SvýmE čistýmE srdcemE jeE může
„přefiltrovat“9E abyE bylyE pro
násE únosné9E neboE dokonce
povzbuzující…
NEDĚLEcgéué
2iécnedělecv mezidobí
éEKrálEéú9éúCy„
‘alEé9ééCé2
LkEú9ééCéú

:enEPáněES

Ohlášky
♣sV páteksjesslavnostsNejsvě,
tějšíhosSrdcesJežíšova. Zveme
nas mšis svatous v pKs hodins do
kostelasvesFulnekuž
♣s V páteks budes mšes svatá
s kázáníms pros dětižs Dětis se
sejdous
k nácvikus
písní
v pJ_b7snasfařež
♣sV sobotusjespamátkasNepo,
skvrněnéhos Srdces Pannys Ma,
rie. Zvemes nas mšis svatous v K
hodinsdoskostelasvesFulnekuž
♣sV sobotusv pJ_b7szvemesna
modlitbusrůžencesasv pR_77sna
mšissvatousdosJerlochovicžsOd
pJ_b7s budes možnosts přistou,
pitskessvátostissmířeníž
♣s Měsícs červens jes zasvěcen
úctěs Božskéhos srdces Pána
Ježíšežs Zvemes Váss všechny
k modlitběslitaniisv rodináchsa
vsnašíchskostelíchž
♣sVesdnechsmž – pjžsčervnassi
připomenemesj7žsvýročíszalo,
ženísostravsko,opavskésdiecé,
zežs Tutos dobus prožijemes jako
Dnys víryžs Budous zahájeny
v nedělis mžs červnas v p7s hodin
nas Masarykověs náměstí
v Ostravěs slavnostnís boho,
službouBs nas kterous váss srdeč,
něszvemež
♣sV rámcisSvatéhosrokusmilo,
srdenstvís zvemes v sobotus ppž
červnas ves p-s hodins dos Slav,
kovics nas mimořádnous pouť
k Božímus milosrdenstvís za
účastisotcůsbiskupůžsPojedeme
společněs autyžs Přihlásits se
můžetesvssakristiiž
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Úmysly mší svatých

29.5.– 5.6.2016
Fulnek

Ne jŠžmž Naspoděkováníszasdožitísživotního
jubileasssprosbousosBožíspožehnání
dosdalšíchslet
Úts bpžmž Zas†s rodičesaspožehnánísprosživousro,
dinu
St
pžJž Zas†smanželasFrantiškasaszasživou
osobuBszas†s JiřinusasRůženusKotalové
aszasživousrodinusŠichorovu
Čt
jžJž _____________________
Pá
bžJž Zasčlenysživéhosrůžence
Sos -žJž _____________________
Ne mžJž Zas†s JosefasVrlůsasživousrodinu
Stachovice
Ne jŠžmž Zas†s JanasKrhutaBsrodičeszsobousstran
asživousrodinu
Úts bpžmž _______________________
Ne mžJž Zas †s rodičes DivínovyBs dcerys Mariis a
Tntonínusaszasživousrodinu
Děrné
Ne jŠžmž Zas†s FrantiškasasTnnusBortlovyB
zasrodičesasdušesvsočistci
St
pžJž Zasčlenysživéhosrůžence
Ne mžJž Zas†s asživousrodinusFeilhauerovu
Lukavec
Ne jŠžmž SokolsK
Čt
jžJž Zasčlenysživéhosrůžence
Ne mžJž PavlíksKR
Vrchy
Ne jŠžmž Mšessvatászasfarnost
Ne mžJž Zas†s rodinusPavlíkovusasPreisnerovu

