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28šSsrpnaS

neprodejné

KSzamyšlení
Kolikrát- v životě- dostaneme- pozvání
na-svatební-hostinu?-Snad-třikrátf-pětM
krátf- desetkrát…?- Určitě- nechodíme
na- svatební- hostinu- každý- měsíc- a- už
vůbec-ne-každý-týden–-Proč-tedy-právě
podobenství-o-pozvání-na-svatbu?-NeM
mohl- Ježíš- vybrat- nějakou- běžnější
situaci- ze- životaf- poM
kud- nám- chtěl- vysvětM
litf-že-si-nemáme-sedat
na- první- místo?- A- vůM
becf- proč- tak- moc- záM
leží- na- tomf- kam- se
posadíme?- Snad
nejsou-v životě-důležiM
tější- věci- než- nějaký
podivný- zasedací- poM
řádek?-JeMli-Ježíš-jindy
tak-náročnýf-a-kladeMli
vždycky- důraz- na- lidM
ské-srdce-a-ne-na-vnějM
ší-projevyf-jak-je-možM
néf-že-mu-nyní-k identifikaci-pokory-a
pýchy-stačí-výběr-místa-k sezení?
MámeMli-na-mysli-pozvání-na-svatební
hostinuf-které-dostaneme-jednou-za-čas
od-příbuzných-či-přátelf-a-představujeM
meMli- si- pouze- zasedací- pořádek- na
této- hostiněf- pak- můžeme- pokojně
mávnout-rukouf-poněvadž-zásady-spoM

lečenského- chování- v podobných- situacích
už-máme-určitě-dávno-zvládnuté–
Dostali- jsme- však- ještě- jedno- pozvání – poM
zvání-na-trochu-jinou-svatební-hostinu–-ŽeniM
chem- na- této- hostině- je- sám- Kristus- a- náš
výběr- místa- rozhoduje- o- tomf- nakolik- budeM
me- blízko- samotnému- Ženichovi–- On- sám
nám- radí- sednout- si- na- poM
slední- místo–- Není- to- však
protof- aby- nás- udržoval
v napjatém-čekání-na-vytouM
ženou- výzvu: „Přítelif- pojď
si- sednout- dopředu…“- Radí
nám- sednout- si- na- poslední
místof- protože- právě- toto
místo- svým- příchodem- na
svět-zaujal-on–-Z tohoto-mísM
ta- nás- nazývá- přáteli–- Sedět
na- posledním- místě- teda
znamená-sedět-u-jeho-nohouf
přímo-u-něj–
„Až- budeš- od- někoho- poM
zván-na-svatební-hostinu…“-není-tedy-hypoM
tetická-situacef-k níž-dochází-jen-při-významM
ných- rodinných- událostech–- Podmínka- „až
budeš- od- někoho- pozván- na- svatební- hostiM
nu“- platí- pořád–- Poslední- místo- není- nenáM
padnáf- nevýhodná- či- nudná- pozice- u- slavM
nostní- tabule–- Poslední- místo- je- životní- styl
podobný-stylu-Kristovu–

TextyJkJrozjímání
PONDĚLÍJ Ab3d3J památka
UmučeníJsv3JJanaJKřtitele
Jerm?0?“6?H
MkJžRSéÝAb
Střetm dvoum světůOm zhýčkaného
panovnickéhom dvoram am ne6
smlouvavéhom hlasatelem Prav6
dyVm Im dnesm probíhám podobné
dramamvšudemtam0mkdemjemprav6
dam nepohodlnáVm Chcim žítm tak0
abychm nemělm důvodm pravdu
umlčovatV
ÚTERÝJV43d3
?mKormN0?Bb6?„
LkJŽRVSÝVé
Vem výkřikum člověka0m postiže6
néhom Zlým0m můžemem slyšet
otázkum současnéhom člověkaO
Com jem tim dom nás0m Bože?m Nech
násmžítmvlastnímmživotem – bez
tebel
STŘEDAJVS3d3
?mKorm–0?6H
LkJŽRVdÝŽŽ
Petrovam tchyně0m jakmilem byla
uzdravena0m vstalam am obsluho6
valam jeVm Kolikrátm im měm Ježíš
uzdravilVm Jem nam časem se
„zvednout“m am pracovatm pro
Nějl
ČTVRTEKJS3b3
NmDenmPáně

S3JčteníJSirJVRSbÝAS3V4ÝVS
Synu0mdělejmsvémprácemvmskromnosti0mambudešmmilo6
vánm bohumilýmim lidmiVm Čímm jsim větší0m tímm vícm se
pokořuj0m am předm Pánemm naleznešm milostVm Neboť
velikám jem mocm Pána0m jem slavenm pokornýmim lidmiV
Prom ránum domýšlivcem nenímuzdravení0m neboťmsem v
němmuchytilomošklivémbýlíVmRozumnémsrdcemchápe
poučném výroky0m moudrým člověkm toužím pom pozor6
nýchmposluchačíchV

ŽalmJžé
BožeRJveJsvéJdobrotěJsesJpostaralJoJchudáka3
Spravedlivímsemradují0mjásajímpředmBohem – amve6
selím sem vm radostiV – Zpívejtem Bohu0m velebtem jeho
jméno0 – jehomjménomjemHospodinV
Otecm sirotků0m ochráncem vdov – jem Bůhm vem svém
svatémmpříbytkuV – Bůhmzjednávámopuštěnýmmdo6
mov0 – vězněmvyvádímkmšťastnémumživotuV
Seslalm jsim hojným déšť0m Bože0m nam svém dědictví0 –
vzkřísilsmje0m kdyžm zemdleloV – Usadilom sem vm něm
tvojemstádce0 – vemsvémdobrotěmsesmpostaralmomchu6
dáka0mBožel

A3JčteníJŽidJSARSdÝSb3AAÝAŽa
Bratřilm Nepřistoupilimjstem km hmotném hoře0m zm které
šlehalm oheňm am kterám bylam zahalenam mračnoumtem6
notoum am bouří0m am přitomm zam zvukum troubym byly
prohlášenym předpisyVm Kdyžm tom všechnom Izraelité
slyšeli0mzdráhalimsemposlouchatmamprosili0mabymBůh
užmkmnimmnemluvilVmVymvšakmjstempřistoupilimkmho6
řem Siónum am km městum živéhom Boha0m km nebeskému
JeruzalémuOm kem shromážděním obrovskéhom množ6
stvím andělům am km obcim prvorozenců0m kteřím jsoum za6
psánim vm nebiUm přistoupilim jstem km soudci0m Bohu
všech0m km dušímm spravedlivých0m kteřím užm dosáhli
cíle0mamkmJežíši0mprostředníkumnovémsmlouvyV

EvangeliumALkA14u1h7714
Kdyža Ježíša přišela va sobotua doa domua jednohoa z
předníchafarizeů5aabyatamapojedl5adávaliasianaaněj
pozorUa Ona sia všiml5a jaka sia hostéa vybírajía přední
místaUaŘeklajimatedyatotoapoučeníJa„Tžabudešaod
někohoapozvánanaasvatebníahostinu5anesedejasiana
předníamístoUaMohlabyabýtaodaněhoapozvánaněkdo
vzácnějšíanežaty5aaaten5akdoapozvalatebeaiajeho5aby
přišelaaařeklatiJa‘Uvolniamuamístoý’aTuabysamusel
sahanbouazaujmoutaposledníamístoUaTleakdyžabuž
dešapozván5ajdiasiasednoutanaaposledníamísto5atakž
žeaažapřijdeaten5akterýatěapozval5ařekneatiJa‘Příteli5
pojďa sia sednouta dopředuý’a Toa tia budea kea ctia u
všech5akteříabudouasatebouauastoluUaNeboťakaždý5
kdoaseapovyšuje5abudeaponížen5aaakdoaseaponižuž
je5a budea povýšenU“a Svémua hostitelia paka řeklJ
„Kdyžastrojíšaobědaneboavečeři5anezviasvéapřátele
ania bratrya ania příbuznéa ania bohatéa sousedy5a aby
těasnadatakéanepozvali5aaatakabyaseatiadostaloaodž
měnyUaTleakdyžastrojíšahostinu5apozviažebrákyaa
mrzáky5a chroméa aa slepéUa Ta budeša blahoslavený5
protožea onia tia toa nemajía číma odplatitUa Dostaneš
všakaodměnuapřiavzkříšeníaspravedlivýchU“

TextyAkArozjímání
6aKoraS567žNS
LkA5u1711
Rybářia Zírkvea mohoua míta i
dnesa téměřa zázračnýa rybolovU
Musímea ovšema poslechnout
PánaOa zajeta tam5a kama sea nám
nechce…
PÁTEKA2h9h
6aKoraf56ž9
LkA5u33739
Kristovoamladéavínoajeamnohž
dyabouřlivé5aživé5azrajícíatradiž
cía církveUa Uzavírata jeja doa staž
rých5a „osvědčených“a nádob
neníadobréU

SOBOTAA3h9h
6aKoraf5Fž69
LkA6u175
Neškodía sia uvědomit5a žea Syn
Ohlášky
člověkaajeaPánemaianadanašimi
♣ Veačtvrteka6Uazáříazvemeapoamšiasvatéadoakosž pátečnímia posty5a nada projevy
telaaveaFulnekuanaaadoracia„Zaaprohloubeníavíry zbožnosti5a kteréa jsoua poznaž
v rodinácha aa zaa nováa kněžskáa aa řeholnía povoláž menányanašíazvykovostíaaaforž
ní“U
malizmemU
♣aTentoatýdenajeaprvníapátekav měsíciUaVeavšech
kostelíchaseabudemeamodlitak NejsvětějšímuaSrdž NEDĚLEA4h9h
ciaJežíšovuUaV tomtoatýdnuabudemeanavštěvovat 23hAneděleAv mezidobí
nemocnéUaPříležitostakeasvátostiasmířeníabudeana
MdraL56Sž67
vesnicíchapůlahodinyapředamšíasvatouaaav kostele
FlmaLbž6“U6Nž60
vea Fulnekua v páteka oda 60a hodinUa Naa začátku
školníhoa rokua zvemea kea zpovědia hlavněa dětia a Lka6f5N9žSS
mládežU

DenaPáněaS

Ohlášky
♣J V sobotuJ špJ záříJ v ý6OšE
zvemeJ naJ modlitbuJ růženceJ a
v ý:OEEJnaJmšiJsvatouJdoJJerž
lochovicpJ OdJ ý6OšEJ bude
možnostJpřistoupitJkeJsvátosti
smířenípJ MšeJsvatáJ zaJ†JJarož
slavaJVozákaJaJživouJrodinup
♣JPříštíJ neděliJbudeJ pravidelž
náJsbírkaJnaJopravuJkostelůp
♣J VyučováníJ náboženství
budeJprobíhatJveJškolnímJroce
BEý6sBEý:J naJ fařepJ Vzadu
v kosteleJ siJ vyzvedněteJ pro
svéJ dětiJ přihláškyJ doJ nábož
ženstvípJ RozvrhJ hodinJ nábož
ženstvíJ proJ tentoJ školníJ rok
zašlemeJ naJ VašeJ ežmailové
adresypJ V případěJ nejasností
můžeteJ volatJ ppJ LudmiluJ Erž
teltovou ž :BšH7--bHp
♣J UJ příležitostiJ ukončení
prázdninJ aJ začátkuJ školního
rokuJzvemeJv neděliJHpJzáří do
kostelaJ veJ FulnekuyJ kdeJ po
korunceJk gožímuJmilosrdenž
stvíJ v ýbJ hodinJ seJ budeme
společněJ modlitJ zaJ gožíJ pož
žehnáníJ vJ novémJ školním
roceyJ zaJ našeJrodinyJ aJ požehž
námeJ školníJ potřebyJ našich
dětíJaJmládežepJPoJpobožnosti
budeJ následovatJ setkáníJ na
farníJzahraděp
♣J PředběžněJinformujemeyJže
letošníJ dožínkováJ mšeJ svatá
budeJletosJveJStachovicíchp
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Úmysly mší svatých

28.8. – 4.9.2016
Fulnek

Ne B7p7p ZaJ†JaJživouJrodinuJGoldovu
ÚtJ šEp7p ZaJ†JJanaJLušňákaJaJživouJrodinu
St šýp7p ZaJ†JrodičeyJbratryyJneteřJaJšvagra
Čt ýp-p ZaJ †J manželaJ VáclavaJ Svojanovského
aJjehoJrodiče
Pá Bp-p ZaJčlenyJživéhoJrůžence
SoJ šp-p MšeJsvatáJzaJfarnost
NeJ Hp-p ZaJ †J JindřiškuJ ŠulkovouJ aJ rodiče
Šindlerovy
Stachovice
Ne B7p7p ZaJ†JrodičeJKřivovyJaJživouJrodinu
ÚtJ šEp7p ZaJčlenyJživéhoJrůžence
NeJ Hp-p ZaJ†JrodinuJDahmovuJaJgačíkovu
Děrné
Ne B7p7p ZaJ†J PavlaJVávruyJzaJ†JaJživouJrodinu
Vávrovu
St šýp7p NaJpoděkováníJzaJdarJmanželství
aJ rodičovstvíyJ zaJ rodinyJ Erteltovuy
KrommelovuJaJKopeckých
NeJ Hp-p ZaJ†JgoženuJaJFrantiškaJHolbovy
aJzaJ†JaJživouJrodinu
Lukavec
Ne B7p7p SokolJB
Čt ýp-p ZaJčlenyJživéhoJrůžence
NeJ Hp-p SokolJB
Vrchy
Ne B7p7p ZaJ†JJiříhoJKukolayJrodiče
aJzaJ†JrodinuJŠindlerovu
NeJ Hp-p ZaJ†JMariiJSommerovou

