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DEN PÁNĚ

12šSneděleSvSmezidobíS

19šSčervnaS

KSzamyšlení
Vctextucdnešníhocevangeliacneníctěžké
přehlédnoutc prvníc částc ac zůstatc jenc u
závěrečnéhoc odstavcec oc neseníc křížeT
Asic každýc člověkc sic nesec nějakéc obtíB
že…cAlectakovýcpohledcjecvelmiczúžeB
ný.c Ježíšc nejprvec potřebujec posluchaB
čůmc vyvrátitc lacinouc představu,c že
držetc sec Boha
znamenác zajistit
sic pohodlnýc bezB
problémovýc žiB
votTcTocrozhodně
neplatíTc Přijmout
údoslova
„obléci“!c Krista
znamenác
být
jehoc
dítětem,
patřitc kc Bohuc a
jehoc královstvíT
Spoluc sc Pánem
pakc procházíme
těžkýmic zkouškami,c alec nemusímec při
tomc zraditc dobro,c lásku,c pravduc či
spravedlnostTc Nezískávámec nadstanB
dartníc výhodyc proc pohodlnýc život,c ale
pokladc Božíc přízněTc Bůhc námc nabídl,
žecnámcbudecblízkýmTcPatřímeckcBohu
acjehocsvětuTcNejsmecztracenicvcnepřeB
hlednémc světěTc Sc vědomímc tétoc skuB
tečnosticacscBožícmilostícnynícmůžeme
vzítc obtížec svéhoc životac ac zjistíme,c že
jeclzecnést,cickdyžcjsouctěžké.

neprodejné

Ježíšovyc otázky:c „Zac kohoc měc lidéc pokládaB
jí? Aczackohocměcpokládátecvy?“cnejsoucanB
ketnícotázkycpřiczjišťovánícveřejnéhocmíněníT
Nejsoucanicpodnětyck rozprouděnícrozhovoru
s učedníky,cabycřečcnestálaTcOběcotázkycjsou
plodemc Ježíšovyc modlitbyTc Ježíšovac modlitB
bac jec zvlášťc intenzivnímc momentem,c kdy
JežíšcprožívácacvyjaB
dřujec svůjc synovský
vztahc k Bohu,c ac záB
roveňc privilegovaB
nýmc „prostorem“,
kdyc mohouc doc tohoB
t o c
v z t a h u
„nahlédnout“c ic jeho
učedníciTcZ modlitby
pramenícíc otázky:
„Zac kohoc měc lidé
pokládají?c Ac zac koB
hoc měc pokládáte
vy?“c tudížc velmi
dobřec vyjadřujíc Ježíšovuc starost,c zdac ti,
k nimžchocOteccposlal,cchápou,cnebocalespoň
začínajíc chápat,c žec onc jec ten,c v němžc mají
životT
Skutečnost,cžecotázky,ckterécJežíšckladecsvým
učedníkům,csecrodícz jehocmodlitby,cnáscstaví
ještěcpředcdalšícotázku:cJeci našecmodlitbactak
intenzivníc zkušenostíc našehoc synovského
úrespTcdceřiného!cvztahuck Bohu,cžecsecz něj
rodícživýczájemco to,cabycBohaca JežíšecKrisB
ta,ckteréhoconcposlal,cpoznalici druzí?

Texty-k-rozjímání
PONDĚLÍ-ŽcVšV
Ž-Král-hžAu;pVhM;huaVhp
MtA0Ké)I
RtiliA cizíA „bohy“KA jednali
podleAobyčejůApohanů…ABnoK
byliA varovániA skrzeA proroky6
Marně6A NásledujeA odvlečeníK
ztrátaAúzemíKAsmíseníAsAproná)
rody6A úNebojteA seKA jsmeA vA Z6
stoletíApředAKristem6m
ÚTERÝ-ŽhVšV
Ž-Král
hBABb;hhVhd;ŽhVMh;MuaVMš
MtA0K!6éH)éý
ÚpěnlivéAvoláníAkA;ospodinu6
OnA zachraňujeA skrzeA hrstku
svýchAvěrných6AIAdnesv

hV-čtení-Zach-hŽAhc;hh
TotoA pravíA ;ospodinšA „NaA důmA gavidůvA aA na
obyvateleA JeruzalémaA vylijiA duchaA milostiA a
prosbyAoAslitováníKAbudouAhledětAnaAmne6AVudou
naříkatA nadA tímKA kteréA probodliKA jakoA seA naříká
nadAjedinýmAsynemKAbudouAnadAnímAlkátKAjakoAse
lkáAnadAprvorozenýmAsynem6AVAonenAdenAbudeAv
JeruzaléměAvelikýAnářekKAjakoAseAnaříkáAvA;adad)
RimmonuAnaAmegidskéApláni6“

Žalm-šŽ
Má-duše-žízní-po-toběA-PaneA-Bože-můj8

VožeKAtyAjsiAmůjAVůhK – snažněAtěAhledámK – má
dušeApoAtoběAžízníKAprahneApoAtoběAméAtělo – jak
vyprahláKAžízniváKAbezvodáAzemě6
TakA toužímA těA spatřitA veA svatyniK – abychA viděl
tvouAmocAaAslávu6 – VždyťAtváAmilostAjeAlepšíAnež
životK – méArtyAtěAbudouAchválit6
TakA těA buduA velebitA veA svémA životěK – vA tvém
jménuApovznesuAsvéAdlaněAkAmodlitbě6 – MáAduše
seAbudeAsytitAjakAtukemAaAmorkemK – plesajícími
STŘEDA-ŽŽVšV
rtyAzajásajíAústa6
Ž-Král-ŽŽAp;hMG-ŽMAh;M
NeboťA stalA sesA mýmA pomocníkem – aA veA stínu
MtA0KéI)HÚ
NalezeníA knihyA ZákonaA způ) tvýchA křídelAjásám6 – MáAdušeAlneA kA toběK – tvá
sobiloAspolečenskýAotřes6AJaký praviceAměApodpírá6
kontrastA sA dnešníA lhostejností
ŽV-čtení-Gal-MAŽš;ŽB
aA přesycenímA informacemiv
NejsouA mněA aA mýmA blízkým VratřivA VyA všichniA jsteA VožíA dětiA skrzeA víruA v
KristaA JežíšeKA vyA všichniKA pokřtěníA vA KristaKA ob)
lhostejnéAtextyAPísmaT
lékliAjsteAseAvAKristašAužAneníAŽidAaneboAŘekKAuž
neníAotrokAaneboAčlověkAsvobodnýKAužAneníAmuž
ČTVRTEK-ŽMVšV
aneboAženafAvšichniAjsteAjedenAvAKristuAJežíši6
Ž-Král-ŽdAp;hž
BAkdyžApatříteAKristuKAjsteAtedyABbrahámovoApo)
MtA0KHé)HJ
tomstvoAaAdědiciApodleAzaslíbení6
PoAvypleněníAchrámuAnásledu)
HAgenAPáně

Evangelium9Lk99Lu83h4
Když2se2Ježíš2o2samotě2modlil2a2byli2s2ním2jeho
učednícié2otázal2se2jichG2„Za2koho2mě2lidé2poklá:
dajíA“
OdpověděliG2 „Za2 Jana2 Křtiteleé2 jiní2 za2 Eliáše2 a
jiní2myslíé2že2vstal2jeden2z2dávných2prorokůš“
Zeptal2se2jichG2„f2za2koho2mě2pokládáte2vyA“
Petr2odpovědělG2„Za2–ožího2Mesiáše-“
On2 jim2 však2 důrazně2 přikázalé2 aby2 to2 nikomu
neříkalié2 a2 dodalé2 že2 Syn2 člověka2 bude2 muset
mnoho2 trpěté2 že2 bude2 zavržen2 od2 staršíché2 ve:
lekněží2a2učitelů2Zákonaé2že2bude2zabit2a2třetího
dne2že2bude2vzkříšenš
Všem2pak2řeklG2„Kdo2chce2jít2za2mnoué2ať2zapře
sám2 sebeé2 den2 co2 den2 bere2 na2 sebe2 svůj2 kříž2 a
následuje2měš2Neboť2kdo2by2chtěl2svůj2život2za:
chránité2ztratí2hoé2ale2kdo2svůj2život2pro2mě2ztratíé
zachrání2si2hoš“

Ohlášky
♣2Ve2středu2!!š2června2v2N92hodin2zveme2členy
farní2rady2na2setkáníš
♣2Mše2svatá2v2Lukavci2bude2mimořádně2v2sobo:
tu2!xš2června2 v2NK2hodinš
♣2V2neděli2!Oš2června2zveme2na2pouť2ke2svš2Pet:
ru2a2Pavlu2do2Děrnéhoš2Poutní2bohoslužba2začne
v292hodiné2po2ní2bude2následovat2tradiční2eucha:
ristický2průvod2a2posezení2s Děrničankouš2Prosí:
me2 maminky2 a2 družičky2 o2 přípravu2 okvětních
lístkůš
♣2 Ve2 čtvrtek2 MJš2 června2 bude2 v N…2 hodin2 mše
svatá2pro2dětié2při2které2budeme2děkovat2za2uply:
nulý2 školní2 a2 katechetický2 rokš2 Prosíme2 o2 ode:
vzdání2obálek2s obrázky2světců – bude2závěrečné
vyhodnocení2 naší2 celoroční2 práceš2 Po2 mši2 svaté
budou2 mít2 děti2 setkání2 s opékáním2 párkůš2 Mše
svatá2v2NK2hodin2nebudeš
♣2 V2 pátek2 Nš2 července2 se uskuteční2 diecézní
setkání2 dětí2 s otcem2 biskupem – Prašivá2 !JNOš

Texty9k9rozjímání
je2vyhnanství2a2likvidace2elityš
Ztráta2 smyslu2 pro2 posvátno
má2 i2 dnes2 za2 následek2 konec
národní2identityš
PÁTEK9h4d6d9slavnost
Narození9svd9Jana9Křtitele
Iz949Lu36
Sk2NMé!!:!O
Lk2Néx…:OOšKJ
Radosté2 že2 –ůh2 k2 povolání
dává2potřebné2daryG2nabrouše:
ný2meč2a2zaostřený2šíp2je2tře:
ba2 dát2 do2Jeho2službyš2 Nesmí
sloužit2 k2 mému2 sebeprosaze:
níSOBOTA9h5d6d
Pláč9hLhdug3u4du83u9
Mt2Kéx:N…
Text2 popisuje2 stav2 společnos:
tié2 když2 proroci2 klamou2 a2 ne:
odhalují2 nepravostiš2 Odteď2 si
chci2 uvědomit2 svoji2 zodpo:
vědnost2 za2 tyé2 kdo2 jsou2 mi
svěřenié2za2církev…
NEDĚLE9h6d6d
ušd9neděle9v9mezidobí
NKral2N9éNObšN9:!N
Gal2xéNšNM:NK
Lk29éxN:O!

Den2Páně2M

Ohlášky
ZvemeHvšechnyHdětiHiHsHrodiči
aH prarodičiH kH účastiRH letošní
setkáníHmáHnázevHSestraHZemě
voláHkeHmně – péčeHoHspolečV
nýHdomovJH ProHlidilHkteříHušli
kusH cestylH přinesteH sebouH poV
nožkyH zpánskélH dámskélH dětV
skélH bavlněnélH novéšH nebo
kartáčekH aH zubníH pastuJH PojeV
demeH společněH autobusemJ
(enaH zájezduH jeH BKKH GčJH PřiV
hlásitHseHmůžeteHvHsákristiiJ
♣H V pondělíH :JH červenceH doV
putujíHdoHCulnekuHmladíHpoutV
níciH pěšíH poutiH naH VelehradJ
ProsímeH tylH kteříH jeH mohou
přijmoutH doH svýchH domovůH a
poskytnoutHjimHnoclehHaHjídlol
aH tylH kteříH byH chtěliH pomociH s
přípravouH večeřeH aH snídaně
proHpoutníkylHkteříHbuduHubyV
továníHnaHfařelH abyHseHpřihláV
siliHuHpaníHLudmilyHjrteltovéJ
♣H SrdečněH VásH zvemeH naH íJ
pěšíH pouťH zH CulnekuH doH SlavV
koviclH kteráH seH skutečníH EJ V
BIJH červenceJH TémaH letošní
poutiH jeH „MilosrdníH jako
Otec“JH PřihlásitH seH můžeteH do
0JH červenceH na wwwJpoutJcz
neboH uH paníH LudmilyH jrteltoV
véJ
♣H )ětiH aH mládežH našíH farnosti
zvemeH naH 0KVtýH farníH minitáV
borlH kterýH seH budeH konatH od
BgJH doH BEJHsrpnaH veH StaréHVsi
nadH OndřejnicíJH ýližšíH inforV
macemH VeronikaH MachalováH a
ZdeňaHToldJ
:: HH )
) ee nn HH P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

19.6. – 26.6.2016
Culnek

Ne BEJIJ ZaH †H rodičeH )ubcovylH ýlinkovyH aH za
živouHrodinu
ÚtH 0BJIJ ZaH†H švagralHsestrulHrodinuH“vankovu
aHpožehnáníHproHživouHrodinu
St 00JIJ ZaH†H wosefaHŠuláka
Čt 08JIJ ZaH †H jmilaH LabancaH aH požehnáníH pro
živouHrodinu
Pá 0:JIJ ZaH†H wanaHStarečkaHaHzaHživouHrodinu
SoH 0gJIJ MšeHsvatáHzaHfarnost
Ne 0IJIJ ZaH†H synaHaHmanželaHaHzaHživouHrodinu
Stachovice
Ne BEJIJ ZaH†H waroslavaH„iršelHrodičel
sourozenceHaHživouHrodinu
ÚtH 0BJIJ ZaH†H rodinuH„rstkovulHČernochovu
aHpožehnáníHproHživouHrodinu
Ne 0IJIJ ZaH†H LudmiluHaHwosefHRůčkovylHsynyl
-nnuHObšivačovouHaHživouHrodinu
)ěrné
Ne BEJIJ ZaH†H wosefaHSkočkalHzaH†H aHživou
rodinu
St 00JIJ ZaH†H wosefaHGolovrataHaHwosefaHLukáše
aHzaHživouHrodinu
Ne 0IJIJ MšeHsvatáHzaHfarnost
Lukavec
Ne BEJIJ ýrožHBB
Čt 08JIJ )avidHgK
So 0gJIJ BímKKHSokolHíB
Vrchy
Ne BEJIJ ZaH†H „ynkaHaHMariiHŠebestovylHrodiče
aHsourozence
Ne 0IJIJ MšeHsvatáHzaHfarnost

