LITURGICKÝSBULLETIN Fulnek4SDěrné4SJílovec4SJerlochovice4SLukavec4SStachovice4SVrchy

DEN PÁNĚ

17jSneděleSvSmezidobíS

24jSčervenceS

KSzamyšlení
Už1 po1 osmé1 jsme1 putovali1 z Fulneku
do1 SlavkovicH1 Trasa1 v délce1 9fC-C1 km
nás1 vedla1 přes1 Maria1 Stein-1 PodlesíLibavu-1 Dolany-1 Svatý1 Kopeček-1 Náš
měšť1na1Hané-1Konice-1Letovice-17ysš
třici1nad1Pernštejnem1do1Slavkovic-1do
kostela1 7ožího1 milosrdenstvíH1 Letos
jsme1šli1od1„H1do19CH1července-1tedy1o
něco1 dříve1 než1 obvykle-1 aby1 zvláště
mladí1 se1 mohli1 ještě1 účastnit1 Světoš
vých1 dnů1 mládeže
v Krakově1 a1 setkání1 s
papežem1
FrantiškemH
Kromě1 nejstarší1 skupiny
z Fulneku-1 kterou1 doproš
vázel1 PH1 Paweł1 Pruszyš
ński1S0C-1po1šesté1putoš
vali1poutníci1z Prahy1pod
vedením1 PH1 Jana1 Davida
S0C-1 po1 čtvrté1 vyšli
poutníci1
z Hodonína
v čele1s1PH1Karlem1Janů1a
poprvé1 vyrazili1 poutníci
z1 Českých1 7udějovic-1 které1 vedl1 PH
Tomasz1Kazański1S0CH1Všech1poutníš
ků1ve1čtyřech1proudech-1kteří1nejméně
jeden1 den1 šli1 společně-1 bylo1 více1 než
dvě1 stěH1 Navíc1 ve1 fulnecké1 farnosti1 se
připojilo1 téměř1 sto1 tzvH1 „duchovních
poutníků“-1 kteří1 se1 doma1 modlili1 ve
vnitřním1spojení1s námiH1Nechyběli1ani
poutnícišjednotlivci-1 kteří1 dorazili1 do
Slavkovic1 vlakem-1 autem-1 na1 kole1 neš
bo1 pěšky1 přes1 třicet1 kilometrů1 v nociaby1přijali17oží1milosrdenstvíH
„Milosrdní1jako1Otec“ – tak1znělo1hesš
lo1 poutěH1 Každý1 den1 jsme1 rozjímali1 o
jednom1 ze1 skutků1 duchovního1 milosrš

neprodejné

denstvíH1Možná1vás1zajímá-1jak1vypadá1poutš
níkův1denH1Poutník1vstává1kolem1šesté1hodiš
ny-1 poděkuje1 za1 nocleh-1 po1 mši1 svaté1 se1 vyš
dává1na1cestu-1během1ní1se1modlí1jitřní-10nš
děl1Páně1a1nešpory-1zpívá1„budíček“-1poslouš
chá1 přednášky1 a1 může1 se1 podělit1 o1 své1 svěš
dectví1 do1 mikrofonuH1 Každý1 den1 poznává
životopis1 jednoho1 ze1 světcůH1 Letos1 se1 mohl
dozvědět-1jak1mají1vypadat1vztahy1mezi1křesš
ťany1a1muslimyH1Po1úseku1C–f1km1je1odpočiš
nek1
a1
„občerstvení“v poledne1 se1 podává1 oběd1 do
misky-1 kterou1 si1 sám1 nosí1 a
myjeH1 Poutník1 také1 zpíváspolu1 s1 hudební1 skupinou1 a
kytarovým1doprovodem nebo
se1připojuje1k1„Rádiu1kancioš
nál“H1 Denně1 píše1 intenceprosby-1 poděkování-1 které
jsou1 čteny1 během1 modlitby
růžence1 nebo1 Korunky
k 7ožímu1
milosrdenstvíH
Cestou1 se1 může1 vyzpovídat
nebo1 pohovořit1 s knězemH1 Zůstává1 také1 čas
na1 mlčení1 a1 obdivování1 krás1 přírody“1 lesůpolí1 před1 žněmi-1 nebe1 prozářeného1 sluncem
či1 s plujícími1 oblaky-1 zpěvu1 ptáků1 a1 šumu
větruH1Večer1se1poutník1potkává1s celou1poutš
nickou1 rodinou1 a1 děkuje1 7ohu1 za1 uplynulý
denH1V domě-1kde1mu1nabízí1nocleh-1vypráví
o1putování1a1poznává1radosti1a1starosti1hostiš
telů-1za1které1se1modlí1následující1denH101co
je1nejdůležitější“1poutník1je1znamením17ožíš
ho1milosrdenství-1které1nejvíce1potřebujemeH
Už1dnes1vás1chceme1pozvat1na1příští-1devátou
pouť1 do1 SlavkovicH1 7ude1 se1 konat1 ve1 dnech
úúH–ú„H1 července1 roku1 úh9VH1 Můžete1 si1 její
termín1předem1zapsat1do1diářeH

TextyMkMrozjímání
PONDĚLÍM9ŽAdA
svátekMsvAMJakuba
RlKorlM?HC8N
MtM9K49KS9ž
Zl touhyl pol kariéře?l kterou
svýml synůml chtělal zajistit
starostlivál maminka?l byll JaC
kubl vyléčenl prolitíml krveB
ZemřelljakolprvnílzlapoštolůB
SlužbalvrcholícílztrátoulvlastC
níhol životal jel oníml místem
polbokulKristaB
ÚTERÝM9lAdA
Jerl8M?8HCRR
MtMÁp4plSGp
Uvědomíml si?l žel il jál jsem
vystavenl působeníl ZlaVl Chci
sildávatlpozor?labylskrzelmne
nebylol Božíl polel zanášeno
zhoubnýmlplevelemV
STŘEDAM9dAdA
Jerl8N?86B8!CR8
MtMÁp4GGSGl
Jsemlsiljist?lželJeholkrálovství
jel opravdul nadel všechnoV
Jseml alel schopenl sel obětovat
al vzdátl sel chvilkyl pohodlí?
kdyžlmámlposloužitldruhýmV

ÁAMčtení GnMÁž49KSp9
HospodinlřeklGl „Nářekl nalSodomul al Gomorul je
velký?ljejichlhříchljelvelmiltěžkýBlChcilsestoupit
al podívatl se?l zdal doopravdyl dělajíl všechno?l co
odpovídál stížnosti?l kterál kel mněl přichází?l nebo
neBlChciltolvědětz“lTřilmužovélselodtamtudlvyC
dalilnalcestulalšlildolSodomy?lzatímcol–brahám
stálel ještěl stáll předl HospodinemBl –braháml přiC
stoupill al pravilGl „Skutečněl chcešl zahubitl spraC
vedlivéhol sl viníkemVl Snadl jel vl městěl padesát
spravedlivých“lchcešltolmístolzahubitlalneodpusC
titlkvůlilpadesátilspravedlivým?lkteříljsoulvlněmV
Vzdall odl sebel takovoul myšlenku?l žel bysl mohl
takhleljednatGlusmrtitlspravedlivéholspolulslviníC
kemBl Tol byl sel vedlol spravedlivémul stejněl jako
viníkoviBl Vzdall odl sebel takovoul myšlenkuzl CoC
paklbylmohllsoudcelcelélzemělnejednatlspravedC
livěV“lHospodinlřeklGl„NajduClilvlSodomělpadeC
sátl spravedlivýchl vel městě?l odpustíml kvůlil nim
celémul tomul místuB“l –braháml sel ujall sloval a
řeklGl „Jseml velmil smělý?l žel mluvíml kl svému
Pánu?l já?l kterýl jseml prachl al popelBl Snadl bude
scházetlpětlzlpadesáti?lzahubíšlkvůliltěmlpětilcelé
městoV“l Hospodinl odpovědělGl „Nezahubím?
jestližel jichl taml najdul čtyřicetl pětB“l –brahám
pokračovall vl rozmluvěl sl nímGl „Snadl jichl tam
najdešl jenl čtyřicetB“l OdpovědělGl „Neuděláml to
kvůlil čtyřicetiB“l –braháml řeklGl „Nechťl sel můj
Pánl nezlobíl al dovolíl mněl mluvitGl Snadl sel jich
tamlnajdeljenltřicetB“lOdpovědělGl„Neudělámlto?
najduClil jichl třicetB“l –braháml řeklGl „Jseml velmi
smělý?l žel mluvíml kl svémul PánuBl Snadl sel jich
tamlnajdeldvacetB“lOdpovědělGl„NezahubímlkvůC
lildvacetiB“l–brahámlřeklGl„Nechťlselnezlobílmůj
Pánl al dovolíl mil mluvitl ještěl tentokrátBl Snadl se
jichl taml najdel jenl desetB“l PravilGl „Nezahubím
kvůlildesetiB“

ČTVRTEKM9žAdA
Jerl8:?8C!
MtMÁp4GdSŽp
Roztříděníl Božíhol úlovku
neníl moul věcíBl Mohul mítl raC
dost?l žel konečnél zhodnocení
toho?l col měl třebal tíží?l jel na ŽalmMÁpd
Němz
KdyžMjsemMvolal4MHospodine4MvyslyšelsMměA
PÁTEKM9HAdA
Chciltělchválit?lHospodine?lcelýmlsvýmlsrdcem?
památkaMsvAMMarty
– žesl vyslyšell sloval mýchl ústB – Budul til hrát
8lJanlM?HC8!
RlDenlPáně

předoandělyK – vrhnuoseonaotvářosměremokotvému
svatémuochrámuž
Slavitobuduotvéojméno – prootvouodobrotuoaotvou
věrnostž – KdyžojsemovolalKovyslyšelsoměK – vomé
dušiojsiorozhojnilosíluž
JistěKo vznešenýo jeo HospodinKo ao přeceo shlížío na
pokornéhoK – pyšnéhoo všako zdalekao poznáž –
KdyžoprocházímosouženímKozachovávášomioživotK
– protiohněvuomýchonepřátelonapřahuješorukuž
Zachraňujeo měo tváo pravicež – Hospodino proo mě
dokončíKocoozačalž – HospodineKotváodobrotaotrvá
navěkyK – díloosvýchorukouoneopouštějs

Texty4k4rozjímání
Jan411u19K27
Lko5;K:Aé„9
Vyznánío Martyo ao jejío pevná
víraoveovzkříšeníoaťoměonaplní
radostío ao nadějíKo kdykolio naé
vštěvujio hrobyo svýcho blízé
kých…

SOBOTA430.7.
Jero9OK55é5Ož9„
Mt414u1K12
Kéžo seo io myo ao tiKo kdoo církev
2. čtení4Kol42u12K14
představujíKo dokážemeo zastat
ZratřisoKřtemojsteobyliospoluosoKristemopoloženi pravdyKo kdeo jeo potřebažo Dnes
doo hrobuKo ao tímo takéo zároveňo so nímo vzkříšeniK možnáonaopakoplatíKožeopokud
protožeojsteouvěřiliovomocoZohaKokterýohoovzkřísil mlčímeKoztrácímeohlavus
zo mrtvýchžo Io vásKo kdyžo jsteo bylio mrtvío proo své
hříchyo ao kdyžo vašeo těloo byloo neobřezánoKo zase NEDĚLE431.7.
oživilo zároveňo so nímžo Odpustilo námo všeckyo hříé 18.4neděle4v mezidobí
chyKo zrušilo dlužnío úpisKo kterýo svědčilo protio nám Kazo5K9’o9K95é9:
svýmio předpisyKo ao nadobroo hoo zničilo tímKo žeo ho Kolo:K5é“žNé55
přibilonaokřížž
Lko59K5:é95

Evangelium4Lk411u1K13
Jednohoo dneo seo Ježíšo nao nějakémo místěo modlilž
Kdyžo přestalKo řeklo muo jedeno zo jehoo učedníků‘
„PaneKonaučonásomodlitoseKojakooioJanonaučilosvé
učedníkyž“o Odpovědělo jim‘o „Kdyžo seo modlíteK
říkejte‘oOtčeKoposvěťoseojménootvéžoPřijďokrálové
stvío tvéžo ?hlébo nášo vezdejšío dávejo námo každý
denžoHoodpusťonámonašeohříchyKoneboťoiomyoodé
pouštímeo každémuKo kdoo seo proviňujeo protio námž
Ho neuveďo náso vo pokušeníž“o Řeklo jimo dále‘
„Někdoozovásobudeomítopříteleoaopůjdeokoněmuoo
půlnocio so prosbou‘o ‘PříteliKo půjčo mio třio chlebyž
Právěo totižo keo mněo přišelomůjo přítelKo kterýojeo na
cestáchKo ao nemámKo coo bycho muo předložilž’o On
všako byo muo zevnitřo odpověděl‘o ‘Neobtěžujo měs
Dveřeojsououžozavřenyoaomojeodětiojsouoseomnou
naolůžkužoNemohuovstátoaodátotiotož’oŘíkámovám‘
KdyžopřeceovstaneoaodáomuKotedyoneoprotoKožeoje
toojehoopřítelKoaleoproojehooneodbytnostoseozvedne

Evangelium4Lk411u1K13
aodáomuovšechnoKocoopotřebué
ježoProtoovámoříkám‘oProsteKoa
dostanete’ohledejteKoaonalezneé
te’o tlučteKo ao otevřeo seo vámž
Neboťo každýKo kdoo prosíKo doé
stáváKo ao kdoo hledáKo nalézáKo a
kdoo tlučeKo tomuo seo otevřežo Je
mezio vámio takovýo otecKo že
kdyžo hoo syno poprosío oo rybuK
ono muo dáo místoo rybyo hada–
Hnebookdyžohoopoprosíooovejé
ceKo ono muo dáo štíra–o Jestliže
tedyovyKotřebažeojsteozlíKoumíte
dávatosvýmodětemodobréodaryK
čímo spíšeo nebeskýo Oteco dá
Duchao svatéhoo těmKo kdoo ho
prosís“

DenoPáněo:

Ohlášky
♣Z PrázdninovýZ pořadZ bohoz
služebý
SobotaZ:šbZčervenceý
FGýšš z Lukavec
F_ýšš z Uěrné
NeděleZ:FbZčervenceý
Gý:š – Stachovice
jýšš – Hulnek
Fšý:š – Vrchy
♣Z VeZ sbírceZ naZ TVZ NoeZ se
vybraloZFBZFpšZKčb
♣ZUnesZ zvemeZ v FpZ hodinZ na
pobožnostZ keZ svatéZ wnněZ u
kapličkyZzaZLukavcemb
♣ZPřihláškyZnaZfarníZminitabor
jsouZ užZ v provozubZ Rodiče
mohouZ dětiZ přihlašovatZ přes
stránky wwwbderenakbczbZ Za
pořadateleZjsouZZdeněkZaZ Vez
ronikaZGoldovib
♣Z V úterýZ siZ připomínáme
svátekZ svbZ JáchymaZ aZ svbZ wnz
ny – rodičůZ PannyZ Marieb
ZvemeZ v FGZhodinZnaZmšiZsvb
doZStachovicZaZv F_ZhodinZdo
Hulnekub
♣ Od VVbZ do :FbZ červenceZ se
konáZ SvětovýZ denZ mládeže
v KrakověZv Polskub
UZ vznikuZ těchtoZ setkáníZ mlaz
dýchZlidíZs papežemZstálZprávě
polskýZrodák,ZkrakovskýZarciz
biskup aZ nezapomenutelný
papežZ JanZ PavelZ IIbZ Papež
HrantišekZ seZ setkáZ s mladými
veZ dnechZ V_b – :FbZ červenceb
TelevizeZ NoeZ připravilaZ řadu
přenosůZ z KrakowabZ Spojme
seZv modlitběZzaZSvatéhoZotce
aZmládežZběhemZtěchtoZdnůb

žž ZZ U
U ee nn ZZ P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

24.7. – 31.7.2016
Hulnek

Ne VžbGb NaZpoděkováníZzaZdožitíZživotního
jubileaZsZprosbouZoZúožíZpožehnáníZdo
dalšíchZlet
ÚtZ VBbGb ZaZ†Z wnnuZSokolovou,Zmanžela
aZdceru
St VGbGb MšeZsvatáZzaZfarnost
Čt V_bGb ZaZ†Z rodičeZSokolovy,Zmanželku
LibušiZSokolovouZaZJosefaZOlbrechta
Pá VjbGb ZaZ†ZHelenuZKružecovouZaZživou
rodinu
SoZ :šbGb ___________________
Ne :FbGb ZaZ†Z manžela,Z†ZrodičeZaZsourozence
Stachovice
So V:bGb FGbššZZaZ†Z ZdeňkaZVojkůvku,Zsyna
aZživouZrodinu
ÚtZ VBbGb ZaZ†Zpřátele,ZznáméZaZkamarády
Ne :FbGb ZaZ†Z HrantiškuZNěmcovou,Zmanžela
aZživouZrodinu
Uěrné
Ne VžbGb Gý:šZZaZ†Z rodičeZSokolovyZaZManovy,
zaZ†Z bratryZaZživouZrodinu
St VGbGb ZaZ†ZpřítelkyněZwnnuZPatermanovou
aZMarkétuZMocovou
So :šbGb F_ýššZZaZ†ZúohumíraZStorzeraZaZsyna
Lukavec
Ne V:bGb SokolováZžG
Čt V_bGb GebaurováZFB
So :šbGb FGbššZ___________________
Vrchy
So V:bGb ZaZ †Z IlfríduZ aZ JaroslavaZ wdamusovy,
rodičeZaZsourozenceZzZobouZstran
Ne :FbGb MšeZsvatáZzaZfarnost

