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KSzamyšlení
TohletjetjednotztevangeliíLtkdetbytbyl
člověktmožnátvtpokušenítříciLtžetjetto
nějaktpřehnanéLtžetsettotzasttaktvážně
nedátbrát"tPročtbytmuselotztpřijetítJeM
žíšet zrovnat vzniknoutt rozdělení M dva
protit třemt at ještět vet vlastnímt domě?
Jenžet onot nenít přehnanét nic"t TakovéL
jakt tot píšet evangeliumLt tot totižt jet ve
světě:tdobrotatzloLtpravM
dat at ležLt láskat at nenáM
vistt stojít vt příkrémt rozM
porut at jsout navzájem
neslučitelné"tAtkdotsetz
těchtotdvojictsnažítdělat
celekLttentspojujetoheňta
vodu"t Ježíšt svýmt vyM
stoupenímt nepřináší
nějakét rozdělenít zbrusu
nové M zvýrazňujet ale
rozport mezit dobremt a
zlemLt mezit tímLt cot je
Božít at mezit tímt ostatnímLt kterýt dělá
viditelnýmt at jednoznačným"t Protože
ontsámtjetzcelatBožíLttedytzcelatdobrýL
jednolitý"tAttaktpřitsetkánítstnímtmusí
odttehdytažtdodnestkaždýt volit:tčerné
nebot bíléLt anot nebot ne"t Nenít střední
cestyLtpokudtčlověktberetJežíšetvážněL
tedytpokudtmutuvěří"
Lidétvlastněttakovétotrozdělenítnemají
přílišt vt lásce M zdát set jimt přepjatét a
hlavnětnepohodlné"tAtonotsetnepohoM
dlnýmt jent nezdáLt onot jímt je"t Protože
odmítát pohodlnáLt zdánlivět smířlivá
řešeníLt protožet nutít člověkaLt abyt kažM
dout chvílit dávalt jasnět najevot cot jeL
zdatjetrybatnebotrak M atabytneslttaké
důsledkyt tétot jednoznačnét volbyLt aby

neprodejné

setstnímttedytjednalotatpočítalotjakotstrybou
nebotstrakem"
Můžet set alet státLt žet set člověkt někdyt chce
dělenímt zbavitt nepříjemnýcht lidíLt čit nepříM
jemnýcht povinností"t Tot potomt okázalet ukáM
žeLtžetssttěmitdruhýmisthotnictnespojujetatže
tedyt nenít třebat prot nět hnoutt prstem"t Jenže
evangeliumtjettřebatčísttcelé"tVčetnětpřikázáM
nít ot láscet kt nepříteliLt včetně
mnohatpříkladůLtnatkterýchtlze
vidětLtjaktJežíštzcelatkategoricM
kyt odmítalt zloLt hříchLt falešný
postojLtaletnikdytatnikdetnezaM
tracovaltnenávratněthříšníka"
ToLtcotpotnástkřesťanstvítžádáL
jet opravdut obtížné"t Žádát od
nást pravdivét viděnít rozdíluL
jakýt jet mezit vírout at nevírouL
mezit nadějít vt Bohat at nadějít v
tentot světLt mezit věrnostít at neM
věrnostít Bohu"t At současnět od
nástžádáLtabychomtittytnejoddělenějšítbližní
milovaliLt přálit jimt dobrot at současnět st nimi
jasnětnesouhlasilitvttomLtkdetsouhlasittnemůM
žemeLt pomáhalit jimt at samit hnedt pomoct neM
čekaliLtnedivilitseLtžetonitprotitnámtjdouttřeM
battakLtžetnámtublížítatmytsetpřittomtdůsledM
nět vzdávalit každéhot násilíLt odpláceníLt neM
čestnostit"""tŽetjettotbláznivéLtmocttěžkéLtneM
rozumnéLt bat svt dnešnít doběst neúnosné?
Možná"t Aletjet tot KristovoLt at protot hlásímeM
litsetktněmuLtjettotcestatprotnás"tNeníttotcesM
tat fanatickét tvrdostiLt alet jet tot cestat čistoty
srdceLt svobodyt odt strachuLt cestat pravdyt a
láskyLt kterét jsout neodlučitelnět spojeny"t A
nenít tot cestat jent prot některét křesťanyLt ale
prottyLtkdotvtPánatuvěřili M tedytprotvšechnyL
kdotsetpovažujítzatkřesťany"

Textyikirozjímání
PONDĚLÍiVŽSdSislavnost
NanebevzetíiPannyiMarie
ZjiVVRVca!iVKRVS4ÝHaSV7ab
éhKorhéA:ýT…ýša
Lkhé:y!…AJ
Ihdneshzlohusilujehpohtithdobro
hned:h jakh seh narodíEh Sh Marii…
nouhpomocíhcírkevhvítězíEhNe…
bojmeh seh uvažovatÚh církevh je
pokračovánímh Mariinah těho…
tenství…

VSičtení Jeri4dRJÝHSdÝV7
Úřednícih řeklih králiÚh „fťh jeh zabith tentoh člověk:
neboťh oslabujeh ruceh bojujícíhoh mužstva:h které
zůstalohvhtomtohměstě:hihrucehvšehohlidu:hkdyžhk
nimhmluvíhtakovéhřeči:hprotožehnehledáhtentohčlo…
věkh blahoh tohotoh lidu:h aleh jehoh neštěstíE“h Král
SidkijáhhřeklÚh„Hle:hjehvehvašichhrukou“ – neboť
králhprotihnimhnichnezmohlEhVzalihtedyhJeremiáše
ahuvrhlihhohdohcisternyhkrálovskéhohprincehMalki…
jáha:hkteráhbylahvehvězeňskémhdvoře„hspustilihJe…
remiášehpohprovazechhdohcisterny:hvehkteréhneby…
lahvoda:halehjenhbahno„hahJeremiášhzapadlhdohblá…
taEh Etiopanh Ebedmelechh vyšelh zh královskéhoh pa…
láceh ah řeklh králiÚh „Můjh pane:h králi:h titoh mužih se
dopustilih zléhoh činuh vším:h coh spáchalih protih pro…
rokuh Jeremiášovi:h kdyžh hoh vsadilih doh cisternyE
Umřehvhníhhladem:hneboťhvhměstěhužhneníhchlébE“
Tuh rozkázalh králh Etiopanuh EbedmelechoviÚ
„Vezmihshsebouhodtudhtřihmužehahvytáhnihproroka
zhcisterny:hdřívhnežhumřeE“

ÚTERÝiVHSdS
Ezhý–:é…éT
MtiVcRK4Ý47
Ten:h kdoh máh méněh věcí:h na
kterýchh byh lpěl:h jdeh opravdu
zah Kristemh snadnějiEh Dnes
mohuh prosith zah ty:h kteříh jsou
obtěžkánih blahobytem:h po…
hodlím:h zahleděnostíh doh sebe
ahnemajíhchuťhahpotřebuhzmě…
Žalmi4c
nithživotníhstylE
HospodineRinaipomocimiipospěšZ
STŘEDAiVpSdS
Ezhy4:é…éé
PevněhjsemhdoufalhvhHospodina: – onhsehkehmně
MtiK7RVÝVH
sklonilhahvyslyšelhméhvoláníE
Nah prvníh pohledh nespravedli… Vytáhlhměhzhpodzemníhjámy:hzhbahnitéhohkalu: –
véEh fleh Jehoh milosrdenstvíh je nahskáluhpostavilhméhnohy:hdodalhsílyhmýmhkro…
vích nežh našeh spravedlnostE kůmE
Příběhh měh máh motivovat: Novouhpíseňhvložilhmihdohúst: – chvalozpěvhnaše…
abychh přiložil – třebah kh stáru
muh úohuE – Mnozíh toh uvidíh ah nabudouh úcty: –
– rukuhkhJehohdílut
budouhdoufathvhHospodinaE
Jáhjsemhjenhchudákhahubožák: – alehPánhsehohmě
ČTVRTEKiVdSdS
staráE – Tysh můjh pomocník:h můjh zachránceÚ –
EzhyJ:ýy…ý–
neprodlévej:hmůjhúožet
MtiKKRVÝVJ
ýhDenhPáně

25OčteníOŽidOš2gšu4
Kratři.ž Nesmírnéž jež množstvíž těch…ž kteříž sež na
násždívají.
Odhoďmežprotožvšechno…žcožbyžnásžmohložzatěé
žovat…žhřích…ždožkteréhožsežčlověkžsnadnožzapleé
te…žažvytrvaležběžmežožzávod…žkterýžježnámžurčen!
Mějmež očiž upřenyž naž JežíšeVž odž něhož našež víra
pocházížažonžjižvedežkždokonalosti!žMístožradosti…
kterážsežmužnabízela…žvzalžnažsebežkřížžažnicžneé
dbalžnažurážkyúžnynížsedížpožpravéžstraněžKožího
trůnu!
Mysletežnažtoho…žkterýžsnesl…žkdyžžmužhříšnížlidé
prudcežodporovali…žabystežneumdlévaližažvnitřně
neochabovali!žVždyťžjstežvžbojižprotižhříchužještě
nekladližodporžažždožkrve!

EvangeliumOLkOš2g49u53
JežíšžřeklžsvýmžučedníkůmV
„Oheňžjsemžpřišelžvrhnoutžnažzem…žažjakžsižpřeji…
abyžužžvzplanul.žVžkřestžmámžbýtžponořen…žažjak
ježmižúzko…žnežžbudežvykonán.
Myslíte…žžežjsemžpřišelždátž míržnažzemi;žNe…žříé
kámž vám…žaležrozdělení!žOdžnynějškažtotižžbude
rozdělenožpětžlidížvžjednomždoměVžtřižprotiždvěé
mažaždvažprotižtřem!žKudoužrozdělenižotecžproti
synovižažsynžprotižotci…žmatkažprotiždceřižaždcera
protiž matce…ž tchyněž protiž snašež až snachaž proti
tchyni!“

TextyOkOrozjímání
Ten…ž kdož jehož „svatebními
šaty“ž pohrdá…ž nezasloužíž siž s
nímž sedětž už stolu!ž Pozváníž k
hostiněž jež jehož darem!ž Jež na
mně…žabychžsežkžNěmužslušně
choval!
PÁTEKOš9585
Ezž20…6é6Ž
MtO22g34u4h
Naž těchtož dvouž přikázáních
spočíváž celýž Zákonž iž Proroci!
Naž respektováníž Jehož slov
stojíž civilizace…ž uspořádání
hospodářskýchž věcí…ž politika…
otázkyžlidskýchžpráv…žNikdo
ažnikdyžtožnevystihlžlépe.
SOBOTAO2h58!
EzžŽ2…6é0a
MtO23gšuš2
Iždnesžsežsetkávámžsžtěmi…žkdo
nejednajíž naž výši…ž podobně
jakož tehdyž farizeové!ž Nebudu
jež následovat…ž alež pokornou
službouž až jejichž snášením
způsobímžmožnážvětšížrevolué
ciž nežž buřičstvímž až vystupoé
vánímžprotižnim!

Ohlášky

NEDĚLEO2š585
♣ž Vež sbírcež naž opravyž sež vybralož vež Fulneku 2š5OneděleOv mezidobí
L O5fž Kč…ž Uěrnémž 2 L5fž Kč…ž Stachovicíchž :Of IzžLL…6:é86
Židž68…5é0!66é62
Kč…žLukavciž8 L8fžKčžažVrcháchžOŽfžKč!
♣ž V pondělíž 65!ž srpnaž slavíž církevž Nanebevzetí Lkž62…88é2f
PannyžMarie!žUžpříležitostižtétožslavnostižzveme
dnesž v 65ž hodinž dož kostelaž Nanebevzetíž Panny
UenžPáněž2

Ohlášky
Marie† v Jerlochovicích† na
poutní† mši† svatou3† Začneme
modlitbou† růžence† v fjýKŠ3
Korunku† se† v kostele† ve† FulF
neku† v neděli† modlit† nebudeF
me3
♣† V pondělí† na† slavnost† NaF
nebevzetí†Panny†Marie†zveme
v fp†hodin†do†kostela†ve†FulF
neku†na†mši†svatou3
♣† V pondělí† začíná† farní† miF
nitábor3† Pamatujte† na† naše
děti† a† mládež† ve† svých† modF
litbách3
♣†Příští† neděli†bude† pravidelF
ný†pořad†bohoslužeb3
♣† Vyučování† náboženství
bude†probíhat†ve†školním†roce
šŠfg:šŠfb† na† faře3† Vzadu
v kostele† si† vyzvedněte† pro
své† děti† přihlášky† do† náboF
ženství3
♣† V sobotu† šŠ3† srpna
v kostele† Nejsvětější† Trojice
ve† Fulneku† uzavřou† svátost
manželství† Jana† Divincová
v Fulneku† Jerlochovic† a† StaF
nislav† Vozaf† z Eřezové3† Eůh
žehnej†jejich†lásce3
♣ Římskokatolická† farnost
Spálov† Vás† zve† fA3† srpna† u
příležitosti† slavnosti† NanebeF
vzetí† Panny† Marie† na† poutní
místo† Panna† Maria† ve† Skále
na† malou† pouť3† Hlavním† ceF
lebrantem†mše†svaté†v fp†hoF
din† bude† otec† Zbigniew
Czendlik3
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Úmysly mší svatých

14.8. – 21.8.2016
Fulnek

Ne fj3p3 Za†††a†živou†rodinu†Zapletalovu
a†za†††Eohuslava†Moravčíka
Út† fg3p3 Za†††Emila†Kovaříkad†rodiče
a†sourozence
St fb3p3 Mše†svatá†za†farnost
Čt fp3p3 Za†††rodičed†bratrad†sestru†a†duše
v†očistci
Pá f-3p3 Za† †† rodiče† z† obou† stran† a† požehnání
pro†živou†rodinu
So† šŠ3p3 Za†††dcerud†manželad†rodinu†Vernerovu
a†požehnání†pro†živou†rodinu
Ne† šf3p3 Za† †† Františka† Šindlerad† manželkud
syna†a†rodiče†z†obou†stran
Stachovice
Ne fj3p3 Za†††Cnnu†Kadlčkovou†a†živou†rodinu
Út† fg3p3 Za†††Dagmar†Mocovou
Ne† šf3p3 Za†††Jaroslava†a†Jindřišku†Mikulcovyd
rodiče†z†obou†stran†a†živou†rodinu
Děrné
So fK3p3 fpýŠŠ†Za†††Štefana†Matuškud†rodiče
a†živou†rodinu
St fb3p3 Za††† Františkad†Jana†a†Josefa
Kolovratovy†a†jejich†rodiny
Ne† šf3p3 Za††† a†živou†rodinu†Minárikovu
a†Vaňkovou
Lukavec
So fK3p3 fbýŠŠ†Kudělová†šK
Čt fp3p Šindler†fŠNe† šf3p3 Šindlerová†fff
Vrchy
Ne fj3p3 Za†††Jana†Víchu†a†syna
Ne† šf3p3 Za††† Marii†Minaříkovoud†manželad
syna†Miroslava†a†za†††rodinu
Melarovu

