LITURGICKÝ BULLETIN Fulneká Děrnéá Jílovecá Jerlochoviceá Lukavecá Stachoviceá Vrchy

DEN PÁNĚ

25j neděle v mezidobí

18j září

neprodejné

K zamyšlení
Prorok Amos„ ačkoli byl původem
z Judska -jihB„ působil v Severním
-IzraelskémB království7 Ve svých vý“
rocích vyčítá Izraeli nejen zvrhlý kult
ve vzdorosvatyni v Bét“elu„ ale i do
nebe volající sociální nespravedlnost„
chamtivost
a bezbřehou hon“
bu za blahobytem7
Amos je považo“
ván za nejstaršího
z tzv7 „píšících“
proroků7 Jeho pro“
rocká aktivita spa“
dá do období ko“
lem roku Hg0 př7
Kr7„ tedy ještě
několik desetiletí
před pádem Sa“
m
a
ř
í
a
odvlečením
obyvatelstva do asyrského zajetí -H22
př7 Kr7B7 Od proroka Amose nás tedy
dělí víc než 2H stoletíé
Opravdu je vidět„ že jsme ve srovnání
s jeho dobou podstatně napřed7 O nás
už dávno neplatí„ že bychom netrpěli“
vě čekali„ kdy už bude po slavnosti
novoluní a po sobotě„ abychom mohli

otevřít sýpky7 Naše „sýpky“ -dokonce pový“
šené na velkolepé svatyně moderních bož“
stvíB jsou přece otevřené každý den v týdnu„
a to non“stop celých čtyřiadvacet hodiné
O kolik jsme vyspělejší„ než ti ubozí izraelští
obchodníci„ kteří se dovedli handrkovat
o míru obilí7 My
máme obchody plné
„nejkvalitnějších“
produktů -přímo
z ČínyB7 A k čemu
by nám ještě dnes
bylo obilí7 Nás zají“
mají stovky gigabytů
virtuálního prostoru7
Adresáti proroko“
vých výroků prý
nakupovali za stří“
broé Ha„ kdyby vě“
děli„ jaké transakce
zvládá internetban“
kingé Amos musí Izraelity kárat„ že šlapou
po nuzných„ že utlačují chudáky a prodávají
nejhorší obilí7 Jak jen byli zaostalíé My už
dávno po nikom nešlapeme7 U nás mají
všichni právo na svůj vlastní názor„ každý
má svou pravdu a může úplně svobodně roz“
hodovat o všem -i o životě a smrti – své i
těch druhýchB7

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ lcÁcÁ
Př „:Mgj„T
Lk ýKld7lý
Světlo přikryté nádobou brzy
zhasneJ Nedostatkem kyslíkuJ
Nechci
propadat
falešné
skromnosti a skrývat to dobré:
co od Pána mámí

lÁ čtení Am ýKH7i
Slyšte to vy: kteří šlapete po nuzném: utlačujete
chudáky země a říkáte; „Kdypak už bude po
slavnosti novoluní: abychom mohli prodávat obij
líB A po sobotě: abychom mohli otevřít sýpky:
zmenšovat míru: zvyšovat cenu: užívat podvodj
ných vah: nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za
opánkyB I nejhorší obilí prodámeJ“ Hospodin
přísahal při Jakubově chloubě; „Navěky nezapoj
menu na žádný jejich skutekí“

ÚTERÝ CŽÁcÁ
Př Mž:žj…Jž4jž„
Lk ýKlc7Cl
Zde mohu vzít Krista za sloj Žalm llC
vo; pokud mu naslouchám a
plním jeho vůli: pak i já patj Chvalte HospodinaK který povyšuje chudéhoÁ
řím do Jeho rodinyí
Chvalte: Hospodinovi služebníci: – chvalte jméj
STŘEDA ClÁcÁ
no Hospodinovoí – Buď velebeno Hospodinovo
svátek svÁ Matouše
jméno – nyní i navěkyí
Ef “:žjgJžžjž„
Povznesen je Hospodin nade všechny národy: –
Mt cKc7lh
Ježíš v Matoušovi neviděl nad nebesa jeho slávaJ – Kdo je jako Hospodin:
„vykutáleného“ celníka: kteří náš Bůh: – který trůní na výsosti – a shlíží dolů
měli špatnou pověst: ale přej na nebe i na zemB
devším člověkaí Tímto postoj
jem byl Matouš tak překvaj Slabého zdvihá z prachu: – ze smetiště povyšuje
pen: že vstal a šel za Ním… chudého: – aby ho posadil vedle knížat: – vedle
Příklad: když chceme evangej knížat svého liduJ
lizovat druhé; vidět v nich
především člověkaí
CÁ čtení l Tim CKl7ý
ČTVRTEK CCÁcÁ
Kaz ž:Mjžž
Lk cKi7c
Touha knížete Heroda Ježíše
uvidět není vedena zájmem o
následování: ale zvědavostíJ
Jaký rozdíl oproti mé vířeí

První věc: ke které vybízím: je tato; ať se konají
modlitby prosebné: přímluvné i děkovné za všecj
ky lidi: za krále a všechny: kdo mají moc: abyj
chom mohli vést život pokojný a klidný: v
opravdové zbožnosti a počestnostiJ Tak je to
dobré a milé Bohu: našemu spasiteliJ On chce:
aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání
PÁTEK ChÁcÁ
Kaz „:žjžž
pravdyJ Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný
Lk cKlý7CC
prostředník mezi Bohem a lidmi; člověk Kristus
Petrovo vyznání jistě Ježíše Ježíš: který vydal sám sebe jako výkupné za
potěšiloJ Chce slyšet odpověď
i ode mne? za koho tedy Ježíj všechnyJ To bylo zjeveno ve svůj čas? a já jsem
M Den Páně

byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – to
mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a pravdy
mezi pohany’ Přeji si tedy toto8 všude se mají
muži modlit tak- že budou zvedat čisté ruce bez
hněvu a sváru’

Evangelium Lk 16,1-13
Ježíš řekl svým učedníkům8 „0yl jeden bohatý
člověk a ten měl správce- kterého obvinili- že prý
zpronevěřuje jeho majetek’ Zavolal ho a řekl mu8
‘Fo to o tobě slyšímV Slož účty ze svého správ!
covstvíc Správcem už dál být nemůžeš’’ Správce
si řekl8 ‘Fo si počnu- když mě můj pán zbavuje
správcovstvíV Kopat neumím- žebrat se stydím’
Už vím- co udělám- aby mě lidé přijali k sobě do
domu- až budu zbaven správcovství’’ Zavolal si
dlužníky svého pána- každého zvlášť- a zeptal se
prvního8 ‘Kolik jsi mému pánovi dluženV’ Odpo!
věděl8 ‘Sto věder oleje’’ Řekl mu8 ‘Tady máš
svůj úpis- honem si sedni a napiš padesát’’ Pak
se zeptal druhého8 ‘Kolik ty jsi dluženV’ Odpo!
věděl8 ‘Sto korců pšenice’’ Řekl mu8 ‘Tady máš
svůj úpis a napiš osmdesát’’ Pán pochválil nepo!
ctivého správce- že jednal prozíravě’ Synové to!
hoto světa jsou totiž k sobě navzájem prozíravěj!
ší než synové světla’ g já vám říkám8 Získávejte
si přátele z nespravedlivého mamonu- abyste –
až ho nebude – byli přijati do příbytků věčných’
Kdo je věrný v maličkosti- je věrný i ve velké
věci- a kdo je v maličkosti nepoctivý- je nepocti!
vý i ve velké věci’ Jestliže jste tedy nebyli věrní
v nespravedlivém mamonu- kdo vám svěří pravé
bohatstvíV Jestliže jste nebyli věrní v cizím- kdo
vám dá- co je vašeV Žádný služebník nemůže
sloužit dvěma pánům’ 0uď jednoho bude za!
nedbávat a druhého milovat- nebo se bude první!
ho držet a druhým pohrdne’ Nemůžete sloužit
0ohu i mamonu’“

Texty k rozjímání
še pokládám jáV
SOBOTA 24.9.
Kaz OO-2 – OT-9
Lk 9,43b-45
Ježíš připravuje učedníky na
tvrdou realitu’ Plně vše po!
chopí až po jeho vzkříšení’
Snažím se já ve světle dějinminulých
pronásledovánípochopit souvislost utrpení a
oslaveníV
NEDĚLE 25.9.
26. neděle
gm “-Oa’Ž!1
O Tim “-OO!O“
Lk O“-O2!AO

Ohlášky
♣ Ve středu je svátek sv’ Ma!
touše- evangelisty’ Zveme na
mši svatou v O98UU do fulne!
ku a v O28UU do wěrného’
♣ Ve čtvrtek zveme do Ostra!
vy do katedrály 0ožského
Spasitele na T’ diecézní pouť
seniorů’ Pojedeme společně
auty’ Přihlásit se můžete dnes
po mši svaté nebo u otce Paw!
la- mobil8 1AO“UŽA“N’
♣ V rámci wnů světového
dědictví zveme na přednášku
p’ Lucie gugustínkové na té!
ma8“Místo trvalého klidu –
krypta farního kostela ve ful!
neku“- která se uskuteční
v pátek TA’ září v O1 hodin’
V pátek se v kostele nebude!
me modlit růženec’
♣ V pátek vzpomínáme svaté!
ho otce Pia z Pietrelciny- ital!
ského kněze a světce- který
wen Páně A

Ohlášky
byl známý zejména pro svá
stigmata: Zveme na mši svaC
tou v 7GýKK do Fulneku:
♣ V pátek zveme na mši svaC
tou s kázáním pro dětis Děti
se sejdou k nácviku písní v 7f
hodin na faře: Po mši svaté
zveme mladší mládež – děti
od m: třídy na spolčo:
♣ Příští neděli bude platit miC
mořádný pořad bohoslužeb:
Mše s nedělní platnostíý soboC
ta ,m:g: C 7fýKK
Lukavecs
7GýKK Děrnés neděle ,j:g: C
fýMK Stachovices gýKK Fulneks
7KýMK Vrchy:
♣ S radostí Vás informujmes
že včera na Sardinii byla blaC
hořečena Alžběta Sanna C
světská spolupracovnice sv:
Vincence Pallottiho: Ve Dni
Páně
najdete
vložku
s životopisem a modlitbou:
♣
V říjnu
začínáme
s přípravou k svatému biřmoC
vání: Přihlásit se mohou mláC
dí od g: třídy a starší mládež:
Zveme také k přípravě dospěC
lés kteří ještě nepřijali svátost
biřmování: Přihlášky odeC
vzdejte do příští neděle:
♣ ,G: září zveme na Národní
svatováclavskou pouť do StaC
ré Boleslavi: Na poutní zájezd
vlakem zveme zvláště minisC
trany a členy scholy: PředběžC
ný
odjezd
v úterý
v odpoledních hodinách: BližC
ší informace a přihlášky u
otce Jozefas mobilý fM7 M,,
KGfs do neděle ,j: září:
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Úmysly mší svatých
Ne 7G:g:
Út
St
Čt
Pá

,K:g:
,7:g:
,,:g:
,M:g:

So ,m:g:
Ne ,j:g:

18.9. – 25.9.2016

Fulnek
Za † Jana Matějkus rodiče z obou stran
a za živou rodinu
Za † a živou rodinu
_____________________
Mše svatá za farnost
Za † Ludmilu Mužnou a za živou a †
rodinu
Za † Ludmilu Valentovous manžela
a rodiče
Za † rodinu Zobaníkovus Hanu
Grygarovou a živou rodinu
Stachovice

Ne 7G:g: Za † rodiče Vlkovys dcerus synas zetě
a živou rodinu
Út ,K:g: Za † Chudovu a Hrstkovu
:Ne ,j:g: Za † Václava Moravces manželkus
dcerus zetě a živou rodinu
Děrné
Ne 7G:g: Za † rodiče Dubcovy a duše v očistci
St ,7:g: Za rodinu Chrástkovu
So ,m:g: 7GýKK Za † a živou rodinu Jánošíkovu
a Berkovu
Lukavec
Ne 7G:g: Kuděla
Čt ,,:g: David jK
So ,m:g: 7f:KK David 7K7
Vrchy
Ne 7G:g: Za † Zdeňku Pavlíkovou
Ne ,j:g: Za † Boženu Hnizdílovou

