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DEN PÁNĚ

10. neděle v mezidobí

5. června

neprodejné

K zamyšlení
U brány městaf které se jmenuje Naimf
se setkávají dva velké zástupy„ Jeden
velký zástup směřuje ven z města„ Je
to zástup smrti a má na něm účast kaž:
dá lidská bytostf protože každýf kdo se
narodil na tento
světf neúprosně
směřuje k smrti„
V čele tohoto zá:
stupu kráčí matkaf
která když ztratí
svého
jediného
synaf nemá už žád:
nou naději na dal:
šího potomkaf pro:
tože je vdovou„
Všichni v jistém
smyslu sdílíme její
úděl„ Vdova nemůže mít synaf protože
už nemá manželaf a sama si syna dát
nemůže„ Podobně i člověk po Adamo:
vě hříchu nemůže mít životf protože
ztratil Bohaf a sám si život dát nemů:
že„
Druhý velký zástupf který se blíží
k naimské městské bráněf jde opačným
směremf do města„ Je to zástup životaf
protože v jeho čele kráčí Ježíš„ Jeho

dotek a jeho útěcha nejsou zdvořilým gestem
a prázdným slovem„ On sám se z lásky
k nám zařadil do velkého zástupu smrti„ Ne:
chá se vyvléci z města a usmrtitf ale svým
zmrtvýchvstáním definitivně smrt přemůže„
Proto je jeho dotek jedi:
ným skutečným proje:
vem láskyf jeho slovo
jedinou opravdovou útě:
chou a jeho výzva:
„Vstaňú“ je jediným
ú či n n ým p o zvá ní m
k životu„ Syn vdovy
z města Naim musel sice
opět jednou zemřít„ Ze:
mřela i jeho matka –
vdova i celý velký zá:
stupf který je provázel„
Podobně zemřeli i Ježí:
šovi učedníci a velký zástup lidíf kteří šli
s nimi„ Avšak tif kteří jdou v zástupu
s Ježíšemf vědíf že jejich pozemské putování
není beznadějným směřováním ke smrti„
V Ježíšovi totiž Bůh opravdu navštívil svůj
lid„ Ježíš je totiž ten Ženichf který svou smrtí
a zmrtvýchvstáním definitivně ruší náš vdov:
ský stav„ Jeho blízkost není letmým dotekemf
ale pevným pozdviženímf kterým nás defini:
tivně vrátil našemu Otci„

Texty k rozjímání

Gp čtení G Král G7vG7H24

Jednoho dne onemocněl syn vdovyy u které Eliáš
bydlelB Jeho nemoc byla tak těžkáy že vydechl
dušiB Tu řekla matka EliášoviC „Co mi chcešy
muži Božíg Přišels ke mněy abys mně připomněl
mou vinu a usmrtil mi synag“ Eliáš odpovědělC
„Dej mi svého syna„“ Vzal ho z jejího klínay od–
nesl do horní světnicey kde bydlely uložil ho na
svoje lůžko a vzýval HospodinaC „Hospodiney
můj Božey stihneš neštěstím i tuto ženuy u níž
jako host přebývámy že dáváš jejímu synu ze–
mřítg“ Pak se třikrát natáhl po délce přes dítě a
vzýval HospodinaC „Hospodiney můj Božey pro–
ÚTERÝ 7p6p
sím těy ať se vrátí duše tohoto dítěte do něho„“
G Král G7v7HG6
Hospodin vyslyšel Eliášovu prosbu a duše se vrá–
tila do dítětey i ožiloB Eliáš vzal dítě a přivedl je z
Mt Ay9I–9:
Vdova ze Sarepty – pohanka horní světnice dolů do přízemí a odevzdal ho
– poslechla a dala k dispozici matce se slovyC „Pohleďy tvůj syn je živ„“ Žena
řekla EliášoviC „Teď tedy vímy že jsi muž Boží a
to máloy co mělaB Možná i že Boží slovo v tvých ústech je pravdivé„“
dnes jsou někteří vyznavači
jiných náboženství k Bohu Žalm 29
otevřenějšíy než někteří sytí a
Chci tě oslavovatv Hospodinev
zabydlení křesťané…
neboť jsi mě vysvobodilp
Chci tě oslavovaty Hospodiney – neboť jsi mě
vysvobodily – nedopřál jsiy aby se nade mnou
STŘEDA 8p6p
radovali moji nepřáteléB – Hospodiney z podsvětí
G Král G8v2bH39
jsi vyvedl mou dušiy – zachovals mi život mezi
Mt Ay9!–9T
těmiy kteří do hrobu klesliB
Dvanáct kamenůy ze kterých Zpívejte Hospodinuy jeho zbožníy – a vzdávejte
Eliáš postavil oltář Hospodi– díky jeho svatému jménu„ – Vždyť jeho hněv
nuy může být předobrazem trvá chvíliy – ale jeho laskavost po celý životy –
dvanácti apoštolůB I dnes se zvečera se uhostí pláčy – zjitra však jásotB
ozývá běsnění a třeštění těchy Slyšy Hospodiney a smiluj se nade mnouy – po–
moz miy Hospodine„ – Můj nářek jsi obrátil v
kdo vzývají falešné bůžkyB tanecy – Hospodiney můj Božey chci tě chválit
Ale právě dnes máme mno– navěky„
hem víc důvodů volatC Hospo–
2p čtení Gal GvGGHG9
din je pravý Bůh„
Prohlašuji vámy bratřiy že evangeliumy které jsem
vám hlásaly není dílo lidskéC já jsem ho nepřijal
ČTVRTEK 9p6p
ani se mu nenaučil od nějakého člověkay ale ze
G Král G8v4GH46
zjevení Ježíše KristaB Slyšeli jste přecey jak jsem
Mt AyH7–H:
G Král G7vGH6
Mt Ay9–9H
Eliáš prorokuje zničující su–
choB Protože sám stojí ve
službě „tohoy který je“y nalézá
u potoka čerstvou vodu a o
jeho život je postaránoB Jeho
odvaha jít proti proudu jej
vlastně zachraňujeB

H Den Páně

se kdysi chovalK když jsem byl ještě židemL proé
následoval jsem foží církevK že to přesahovalo
všechny mezeK a snažil jsem se ji zničitg V horlié
vosti pro židovství jsem ve svém národě předstié
hoval mnoho svých vrstevníkůK protože jsem byl
daleko více než oni zaujat zvyklostmi po předé
cíchg fůh si mě však už v lůně mé matky vybral
a svou milostí povolal a rozhodlK že mi zjeví svéé
ho SynaK abych o něm kázal radostnou zvěst poé
hanůmg Neradil jsem se hned s lidmi ani jsem
nešel nahoru do Jeruzaléma k těmK kteří byli
apoštoly přede mnoug Odešel jsem do Trábie a
pak se zase znova vrátil do Damaškug Za tři roky
potom jsem se odebral do JeruzalémaK abych z
vlastní zkušenosti poznal PetraK a pobyl jsem u
něho patnáct dníg Z ostatních apoštolů jsem však
viděl jen JakubaK bratra Páněg

Texty k rozjímání
Malý mráček jako dlaň je
předzvěstí a nadějíK že z nebe
přijde životodárná vláhag
Prostá dívkaK MariaK se stane
nástrojem záchrany lidstvag
Svou vnímavostí a poslušnosé
tíg

PÁTEK 1hu6u
1 Král 19i9au11g16
Mt VKBGéŠB
Opuštění smlouvyK zboření
oltářůK likvidace proroků – to
vše působí u Eliáše „horlivost
Evangelium Lk 7i11g17
pro Hospodina“g Kéž podobně
Ježíš šel do města – jmenovalo se Naimg Šli s reaguji na špatné zprávy a
ním jeho učedníci a velký zástupg Když se přiblíé doléhající beznadějš
žil k městské bráněK právě vynášeli mrtvého8 byl
to jediný syn a jeho matka byla vdovag Z města ji
doprovázel velký zástupg Když ji Pán uvidělK SOBOTA 11u6u
bylo mu jí líto a řekl jíL „Neplačš“ Přistoupil k památka svu Barnabáše
márám a dotkl se jichg TiK kdo je nesliK se zastaé Sk 11i21bg26; 13i1g3
vilig ŘeklL „MládenčeK pravím tiK vstaňš“ Mrtvý Mt 01KGé0Š
se posadil a začal mluvitg Ježíš ho vrátil jeho fyl to farnabášK který přivedl
matceg Všech se zmocnila bázeňK velebili foha a Šavla do Tntiochieg V syrské
říkaliL „Veliký prorok povstal mezi námi“ a
„fůh navštívil svůj lidš“ Tato zpráva o něm se Tntiochii se tedy zrodil výraz
křesťané – Kristovcig Dík spoé
roznesla po celém Judsku i po celém okolíg
lupráci farnabášeK který byl
Ohlášky
ochoten podělit se o pravoé
♣ V pátek bude mše svatá s kázáním pro dětig mocK o úspěchg
Děti se sejdou k nácviku písní v 0úLŠ1 na fařeg
♣ V pátek 01g června zveme vásK milí farníciK NEDĚLE 12u6u
vaše příbuzné a známé na Noc kostelůg 11u neděle v mezidobí
V letošním roce budou otevřeny všechny kostely B Sam 0BKGé01g0Š
naší farnostiL kostel ve Fulneku – 06L11 é BŠL11K
kostel v LukavciK ve VrcháchK ve StachovicíchK Gal BK0úg09éB0
Lk GKŠú – 6KŠ
v Děrném a v Jerlochovicích é 06L11 – BBL11g
♣ V sobotu 00g června bude v 0G hodin mše svaé
tá s nedělní platností v Jestřábíg
Den Páně Š

Ohlášky
♣ Ve dnech ,z – pJz června si
připomínáme JŠz výročí zaloB
žení ostravskoBopavské diecéB
zez V rámci Dnu víry zveme
dnes odpoledne do kostela
Neposkvrněného početí PanB
ny Marie v Ostravě Přívozeš
kde v p, hodin začne Pochod
pro životz Na závěr Pochodu
bude u Salesiánů sloužena
mše svatá na úmysl ochrany
lidského životaz Ve dnech ppz
a pJz června jste zváni na FesB
tival Slezská lilie JŠpKz Více
informací na
httpO33
wwwzslezskaliliezcz3z
♣ V rámci Svatého roku miloB
srdenství zveme v sobotu ppz
června ve pb hodin do SlavB
kovic na mimořádnou pouť
k Eožímu milosrdenství za
účasti otců biskupůz Pojedeme
společně autyz Přihlásit se
můžete v sakristiiz
♣Ve středu pz července
se uskuteční diecézní setkání
dětí s otcem biskupem – PraB
šivá JŠpKz Zveme všechny
děti i s rodiči a prarodiči k
účastiú letošní setkání má náB
zev Sestra Země volá ke mně
– péče o společný domovz
Pojedeme společně autobuB
semz Cena zájezdu je pŠŠ Kčz
Přihlásit se můžete v sákristiiz
♣ V pondělí bz července doB
putují do Fulneku mladí poutB
níci pěší pouti na Velehradz
Prosíme tyš kteří je mohou
přijmout do svých domovů a
poskytnout jim nocleh a jídloš
aby se přihlásili u paní LudB
mily Erteltovéz
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Úmysly mší svatých

5.6.– 12.6.2016
Fulnek

Ne ,zKz Za † Josefa Vrlů a živou rodinu
Út
–zKz Za † paní Samuelovou
St
ýzKz Mše svatá za farnost
Čt
-zKz Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu
Pá pŠzKz Za dar zdraví a Eoží ochranu
So ppzKz Za † Josefa Šuláka
Ne pJzKz Za † Františka Pešla a rodiče z obou
stran
Stachovice
Ne

,zKz Za † rodiče Divínovyš dcery Marii a
Cntonínu a za živou rodinu
Út
–zKz Za členy živého růžence
Ne pJzKz Za † Františka Kubánkaš dceruš syna a
živou rodinu
Děrné
Ne ,zKz Za † a živou rodinu Feilhauerovu
St
ýzKz Za † Františka Ludvíka a živou rodinu
Ne pJzKz Za † Eohumíra Storzera a otce

Lukavec
Ne ,zKz Pavlík ý–
Čt
-zKz Seidler pf
Ne pJzKz Vernerová Štěpánka
Vrchy
Ne ,zKz Za † rodinu Pavlíkovu a Preisnerovu
Ne pJzKz Za † rodinu Melarovu a Cdamusovu

