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DEN PÁNĚ

26š neděle v mezidobí

25š září

K zamyšlení
Onen boháč měl vše? co potřeboval k
dobrému životu: mohl se skvěle obléB
kat? skvěle se bavil při společných
„večírcích“? měl zkrátka všechnof Jen
jedno mu chybělo: „odvaha“ překročit
práhf Překročit práh svého domu? aby
viděl Lazaraf Ale
nejenom to: neměl
odvahu překročit práh
svých plánůf NedosáB
hl snad úspěšného a
pohodlného života?
Nač zpochybnit? zda
to není málo? nač se
ptát? zda nejsou ještě
skvělejší možnosti
pro jeho život? Jeho
sen „pohodlného“ a
zabezpečeného života
byl naplněn? ale Boží
sen s jeho životem
naplněn nebylf Bůh
měl pro něj daleko
skvělejší záměry? ale
ten boháč neměl odB
vahu se konfrontovat
s těmito „božskými
plány“f A přitom
mohl tyto plány poB
znat? protože nebyly skryté? ale na doB
sah ruky: v knihách „zákona a proroB
ků“f Plány jiné a asi méně lákavé než
jeho příliš lidské tužby? ale zato plány
„s budoucností“f A protože nepřekroB
čil práh svých představ a plánů? neB

neprodejné

mohl pak překročit práh propasti? která jej po
smrti dělila od místa pravé a skutečné hostiB
nyf Ten člověk zůstal uvězněn ve svém vlastB
ním světě? který se točil kolem jeho vlastního
„já“: moje pohodlí? moje plány? můj životf
Nepřekročil sám sebe? a proto nebyl schopen
se setkat s bližním? ale ani s
Bohemf
Ten boháč je pro nás velkým
mementem: neuzavřít se do
vězení svého domu? do vězeB
ní svých plánůf Nenechat se
uspat stereotypem zajištěnéB
ho a fungujícího života? zaB
běhlého systému: Bůh má
daleko lepší plány s naším
životemf Jsou to plány? které
překračují naše plány tak?
jako nebesa převyšují zemif
Nemusíme se stát mystiky?
abychom mohli poznat tyto
Boží a vskutku božské plányf
Stačí otevřít jeho slovo? sloB
vo Písmaf Otevřít Bibli: tak
banální věc? která může změB
nit náš často banální život ve
velkolepé dobrodružstvíf
Boží slovo není nebezpečné?
vždyť nechce zničit náš život
B a pokud něco zničí? tak jen slepé cesty? kteB
ré odvádějí od životaf Nemusíme se bát poB
hledu Božího? ale spíš svéhof Největším neB
přítelem tvého života není Bůh? ale ty sám:
nemusíš se bát Boha? ale sebe sama? svých
„lidských? příliš lidských plánů“f

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ hŽMšM
Job iVŽchh
Lk 7;!BJKI
Mistrně vyjádřena činnost
ZléhoT prochází zemí a potuJ
luje se po níb – v našem
úryvku vede s Hospodinem
dialogV jeho předmětem je
Joba vystavit zkouškámb
ÚTERÝ h5MšM
Job GVicGMiici5MhKchG
Lk 7;KfJKB
I v zoufalství je možné vyčítat
Hospodinub Rozhodně lepší;
než ztratit víruc Klást naléhaJ
vé otázky Uohu i v takových
těžkých chvílích je projevem
živého vztahub
STŘEDA huMšM
slavnost svM Václava
Mdr ŽVšchi
f Petr f;RJBV ž;žfbJž!
Mt fB;ž!Jžý
Tento úryvek jakoby byl VácJ
lavovým odkazem; závětíb
Nejen pro jeho následovníky
na českém trůně; ale i pro otJ
ce rodin; otce duchovní; pro
každého z násc
ČTVRTEK hšMšM
svátek svM MichaelaV
Gabriela a Rafaela
Dan 5VšciKMiGcif
Zj fž;ýJfža
ž Den Páně

iM čtení Am ŽViaMfc5
Toto praví všemohoucí PánT „Uěda těm; kdo si
zpupně žijí na Sióně; bezstarostně na samařské
hořec Léhají na ložích ze slonoviny; hoví si na
divanech; jídají jehňata ze stáda a telata vykrmeJ
ná v chlévěb Prozpěvují si za zvuku harfy; vyJ
mýšlejí si jako David hudební nástrojeb Z misek
pijí víno; nejlepším olejem se natírají; ale nad
Josefovou zkázou se netrápíb Proto nyní půjdou v
čele vyhnanců do zajetí; skončí jásot povalečůc“

Žalm if4
Duše máV chval HospodinaÝ
Hospodin zachovává věrnost navěky; – zjednává
právo utlačeným; – dává chléb lačnýmb – HospoJ
din vysvobozuje vězněb
Hospodin otvírá oči slepým; – Hospodin napřiJ
muje sklíčené; – Hospodin miluje spravedlivéb –
Hospodin chrání přistěhovalceb
Hospodin podporuje sirotka a vdovu; – ale mate
cestu bezbožníkůb – Hospodin bude vládnout na
věky; – tvůj Uůh; Sióne; po všechna pokoleníb
hM čtení i Tim ŽViiciŽ
Uoží muži; usiluj o spravedlnost; zbožnost; víru;
lásku; trpělivost; mírnostb Dobře bojuj pro víru;
zmocni se věčného životab K němu jsi byl povoJ
lán; a proto jsi složil před mnoha svědky slavJ
nostní vyznáníb Před Uohem; který všemu dává
život; a před Kristem Ježíšem; který před PonciJ
em Pilátem vydal slavnostní svědectví; ti nařizuJ
jiT Uchovej nauku bez poskvrny a bez úhony až
do slavného příchodu našeho Pána Ježíše Kristab
Ten příchod nám ukáže ve svůj čas blahoslavený
a jediný Panovník; Král králů a Pán pánůb On
jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupJ
ném světleb Nikdo z lidí ho neviděl; ani uvidět
nemůžeb Jemu patří čest a věčná mocc –menb

Evangelium Lk á6íá9x3á
Ježíš řekl farizeům9 „úyl jeden bohatý člověkA
oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořáV
dal skvělou hostinu‘ U jeho dveří léhal jeden
žebrák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by
utišil hlad aspoň z tohoA co padalo z boháčova
stolu0 a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu
vředy‘ Žebrák umřel a andělé ho odnesli do
6brahámova náručí‘ Pak umřel i boháč a byl poV
hřben‘ V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdálV
ky 6braháma a v jeho náručí Lazara‘ 6 zvolal9
‘Otče 6brahámeA slituj se nade mnou a pošli LaV
zaraA ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a
ovlaží mi jazykA protože zakouším muka v tomto
plamenu‘’ 6brahám však odpověděl9 ‘SynuA uvěV
dom siA že ty ses měl dobře už zaživaA Lazar naV
proti tomu špatně‘ 6 nyní se tu on radujeA a ty
zakoušíš muka‘ 6 k tomu ke všemu zeje mezi
námi a vámi veliká propastA takže nikdo nemůže
přejít odtud k vámA i kdyby chtělA ani se dostat od
vás k nám‘’ úoháč řekl9 ‘Prosím tě tedyA otčeA
pošli ho do mého otcovského domu‘ Mám totiž
pět bratrůA ať je varujeA aby se také oni nedostali
do tohoto místa muk‘’ 6brahám odpověděl9
‘Mají Mojžíše a ProrokyA ať je uposlechnous’ On
však odporoval9 ‘NeA otče 6brahámes 6le když k
nim někdo přijde z mrtvýchA pak se obrátí‘’ OdV
pověděl mu9 ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a
ProrokyA nedají se přesvědčitA ani kdyby někdo
vstal z mrtvých‘’“

Texty k rozjímání
Jan SAN4V“S
…an 4A5VS’‘S!VSN
TiA kdo stojí před úohem a
jsou připraveni zasáhnout9
chránitA zvěstovatA uzdravovat‘
I moje jednání může být odV
leskem jejich činnostiA vždyť
jsem tak těsně skrze Krista s
úohem spojens
PÁTEK 3jt9t
Job !7AS‘SMVMS0 N’A!V“
Lk S’AS!VS1
I já si kladu ruku na ústa‘ 6 už
mlčím‘ Když si uvědomímA co
vše pro mě úůh v životě uděV
lal‘

SOBOTA átájt
Job 4šíáx3t5x6tášxá6
Nhebrt áx3t5x6tášxá7D
Lk S’AS4VMN
Jobovi se dostává za trpělivost
odměny9 je popsáno starozáV
konní pojetí pozemského štěsV
tí‘ Jaká by byla odměna v poV
jetí Nového zákona8 PochopeV
Ohlášky
ní úoží velikosti ze skutků
♣ Ve sbírce na církevní školy se vybralo SS 45“ Ježíše a vědomí Jeho přítomV
nosti…
Kč‘ Pán úůh zaplať‘
♣ Od tohoto týdne budou v …ěrném a v Lukavci
během týdne mše svaté v S4 hodin‘
NEDĚLE štájt
♣ Ve středu je slavnost svatého Václava‘ Zveme š7t neděle v mezidobí
na mši svatou v 5 hodin do kostela ve Zulneku a
Hab SAMV!0 MAMVN
v S4 hodin do kostela v …ěrném‘
♣ Na poutní zájezd vlakem na Národní svatoV M Tim SA1V7‘S!VSN
václavskou pouť do Staré úoleslavi zveme ve Lk S4A“VS’
středu M7‘ září zvláště ministrany a členy scholy‘
…en Páně !

Ohlášky
Předběžný odjezd v úterý
v odpoledních hodináchF Přib
hlásit se můžete ještě dnes u
Jozefa mobilf RpT pss šGRF
♣ Ve čtvrtek je svátek svF
archandělů MichaelaJ Gabrieb
la a RafaeaF Zveme na mši
svatou v TR hodin do Lukavce
a v TG hodin do FulnekuF
♣ V pátek zveme na mši svou
s kázáním pro mládežF Po mši
svaté budou mít setkání tiJ
kteří se připravují k svátosti
biřmováníF
♣ V pátek po mši svaté bub
dou mít setkání mladší ministb
rantiF
♣ V sobotu TF října v T_fpš
zveme na modlitbu růžence a
v TMfšš na mši svatou do Jerb
lochovicF Od T_fpš bude
možnost přistoupit ke svátosti
smířeníF Mše svatá za † Karla
OrožeJ za rodinu Oílkovu a
živou rodinu
♣ Příští neděli bude pravidelb
ná sbírka na opravu kostelůF
♣ Říjen je mariánský měsíc
modlitby posvátného růženceF
Zveme ke společné modlitbě
růžence v rodinách a před mší
svatou v naších kostelíchF
♣ Zveme na pouť k svF Fausb
tyně do SlavkovicF Odjezd
autobusu v neděli gF října ve
Ts hodin z náměstí ve Fulneb
kuF V programuf T_ hodin
mše svatáJ přednáška a uložeb
ní ostatků blahoslaveného
Michala SopočkyJ zpovědníka
svF FaustynyF Návrat po sš
hodiněF Přihlásit se můžete
v sákristiiJ cena pšš KčF
jj D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

25.9. – 2.10.2016
Fulnek

Ne s_FgF Za † rodinu ZobaníkovuJ Hanu
Grygarovou a živou rodinu
Út sRFgF Za manžele Konigovy s prosbou o dar
zdraví a Ooží požehnání do dalších let
St sGFgF Za † Josefa Šuláka a živou rodinu
Čt sgFgF Za † Michala KuzmuJ za † rodinu
a požehnání pro živou rodinu
Pá pšFgF Mše svatá za farnost
So TFTšF Za Josefa a Josefku Konigovy
a za rodiče z obou stran
Ne sFTšF Za † kněze oF Jana Víchu a oF 6ntonína
Huvara
Stachovice
Ne s_FgF Za † Václava MoravceJ manželkuJ
dceruJ zetě a živou rodinu
Út sRFgF ____________________
Ne sFTšF Za † Václava VaněčkaJ manželkuJ
dceruJ zetěJ Romana MročkaJ rodiče
Matušů a živou rodinu
Děrné
So sjFgF Za † a živou rodinu Jánošíkovu
a Oerkovu
St sGFgF Za Tibora Linkesche a rodinu
Ne sFTšF Za † Oohumíra StorzeraJ za dušeJ
na které nikdo nepamatuje
So sjFgF David TšT
Čt sgFgF ____________________
Ne sFTšF David _š

Lukavec

Vrchy
Ne s_FgF Za † Ooženu Hnizdílovou
So TFTšF Za † Ludvíka SedlákaJ Vladimíra
Ne sFTšF KavanaJ Jarmilu Hlubkovu a za živou
rodinu

