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DEN P
ž9š neděle v mezidobí

P3š října

ÁNĚ
neprodejné

K zamyšlení
Dopis Národního ředitele Papežp
ských misijních děl k Misijní neděli
ž-š října žáP3
Vážení a milí bratři a sestryZ srdečně
Vás zdravímB
Již za několik dní budeme slavit jubiK
lejní Světový den misiíZ u nás známý
spíše pod názvem MiK
sijní neděleB V roce
F9g6 ho ustanovil paK
pež Pius XIB a letos je
to tedy již 9A letZ co se
věřící ve všech katolicK
kých farnostech světa
během Misijní neděle
společně modlí a fiK
nančně přispívají do
světového fondu soliK
darityZ ze kterého jsou
podporovány projekty
na pomoc potřebným
ve všech kontinentech
skrze Papežské misijní
dílo šíření víryB Ze získaných prostředK
ků se zajišťuje kvalitní a systematická
pomoc nejchudším ve více než tisícovK
ce diecézí světaB
Každý křesťan by měl na základě svéK
ho křtu uskutečňovat misijní povoláníZ
a tak šířit radost Božího královstvíB
Misijní neděle má tuto skutečnost přiK
pomenout a pomoci nám toto povolání
rozvíjetB Zkušenost ukazujeZ že misijní
tematika je jedním z nejúčinnějších
prostředků pro oživení víryB A papež
František zdůrazňujeZ abychom se stáK
le více stávali společenstvím misionáK
řůZ kteří jsou plni porozuměníZ mají
široké srdce a radostnou tvářB

Mohu to z vlastní zkušenosti potvrdit napříK
klad z poslední cesty do BangladéšeZ kde
jsme na každém kroku zažívali opravdovou
radost a štěstí z žité víry prostých lidíB Viděli
jsme jejich vděčnost za pomocZ která se jim
prostřednictvím štědrosti dárců z naší země
dostáváB Díky podpoře napřB vzdělání místK
ních lidíZ se jim stále více
otvírají možnosti lepšího
života a jednou přijde časZ
kdy nejen sami podporu
potřebovat nebudouZ ale
budou moci svou podporu
nabízet tamZ kde bude
potřebaB
Papež František v jedné
ze svých promluv řeklZ
že: „ církev nepotřebuje
byrokraty a pilné funkcionáře, nýbrž nadšené
misionáře,
stravované
horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo slovo a Jeho milost. To je oheň Ducha Svatého. Pokud
církev tento oheň nepřijme nebo mu nedovolí
vstoupit, stane se studenou či vlažnou církvi,
která nebude schopna dávat život, protože
bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany.“
Proto vás pro následující sbírku Misijní neK
děle prosímZ otevřete svá srdce a umožněte
svým darem podpořit strádající bratry a sestK
ryB
Vzpomeňme na misionářeZ kteří často za ceK
nu svého života svědčí o Božím království
v těch nejvzdálenějších a nejvíce problemaK
tických místechB Svěřme naše snažení MariiZ
Matce Misionáře světaB
Leoš Halbrštát
Ze srdce Vám žehná
národní ředitel
Papežských misijních děl v České republice

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ b7rblr
Ef 37gygU
Lk bzHb3azb
Spotřební kultura7 která vede
k chamtivosti se svými
„nadnormativními“ zásobami
je v protikladu k péči o dušiO
Dokážu se postavit proti a být
tak pro druhé znamením;

1. čtení Ex 17,8-13

Mojžíš řekl JozuoviÁ „Vyber si muže a zítra vyjdi
bojovat s –malečany7 já se zatím postavím na
vrchol pahorku s Hoží holí v ruceO“ Jozue vykoy
nal7 co mu rozkázal Mojžíš7 a bojoval s –malečay
nyO Mojžíš7 Árón a Nhur však vystoupili na vry
chol pahorkuO Když Mojžíš měl zdvižené ruce7
vítězili IzraelitéO Když ruce spouštěl7 vítězili
–malečanéO Ruce Mojžíšovy se však unavilyó
vzali tedy kámen7 položili pod něho a on se na
něj posadilO Árón a Nhur podpírali jeho ruce7 kažy
dý z jedné strany7 takže jeho ruce zůstaly pevné
až do západu slunceO Jozue porazil ostřím meče
ÚTERÝ b8rblr svátek svr –malečany a jejich válečné sboryO
Lukáše
Žalm 120
3 Tim M7BygVb
Pomoc nám přijde od HospodinaH
Lk blHba9
který učinil nebe i zemir
Pán posílá své učedníky po
dvouO Opora v druhém7 příy Zvedám své oči k horámO – Odkud mi přijde poy
klad snášenlivosti a schopnost moc; – Pomoc mi přijde od Hospodina7 – který
spolupráce má též působit učinil nebe i zemiO
jako příklad“ Uvědomuji si Nedopustí7 aby se tvá noha zvrtla7 – nebude dříy
tento rozměr při zvěstování mat tvůj strážceO – –no7 nebude dřímat a spát –
Izraelův strážceO
evangelia;
Hospodin tě střeží7 – Hospodin je tvým ochrány
cem po tvé praviciO – Za dne ti slunce neublíží7 –
ani měsíc v nociO
STŘEDA b9rblr
Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého7 – střey
Ef K73yg3
žit bude tvou dušiO – Hospodin bude střežit tvůj
Lk bzH39a48
odchod i příchod – nyní i navěkyO
Čím víc mi Pán svěřil7 tím víc
bude žádatO Oprávněně“ Tím7 2. čtení 2 Tim 3,14 – 4,2
že se budu víc snažit7 zhodnoy Milovaný“ Drž se toho7 čemu ses naučil a co jsi
tím svůj život“
přijal jako jistéO Víš přece7 od koho ses tomu nay
učil“ Od dětství znáš svatá Písmaó ta tě mohou
naučit moudrosti7 abys dosáhl spásy vírou v
ČTVRTEK zlrblr
Krista JežíšeO Všechno7 co je v nich napsáno7 je
Ef K7gMy3g
vdechnuto Hohem a hodí se k poučování7 k
Lk bzH49a53
usvědčování7 k napravování a k výchově ve spray
Kdo bere Krista vážně7 jistě vedlnostiO Tak je potom Hoží člověk dokonalý7
se setkal s podobným rozděley důkladně vyzbrojený pro každé dobré díloO Zay
3 Den Páně

přísahám tě před gohem a před Kristem Ježíšemz
který bude soudit živé i mrtvéz zapřísahám tě při
jeho slavném příchodu a království5 Hlásej slo;
voV Přicházej s nímz ať je to vhod či nevhodz
usvědčujz zakazujz povzbuzuj s všestrannou trpě;
livostí a znalostí nauky“

Evangelium Lk 18,1-8
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenstvíz
že je třeba stále se modlit a neochabovat5 „V jed;
nom městě byl soudcez goha se nebál a na lidi
nedal“ gyla v tom městě i vdovaz chodila k němu
a říkala5 ‘Zastaň se mě proti mému odpůrciV’ úle
on dlouhou dobu nechtěl“ Potom si však řekl5 ‘I
když se goha nebojím a na lidi nedámz přece se
té vdovy zastanuz protože mě obtěžuje2 jinak sem
bude ustavičně chodit a mě trápit“’“ ú Pán řekl5
„Slyštez co říká ten nespravedlivý soudceV ú gůh
by se nezastal svých vyvolenýchz kteří k němu
volají ve dne v nociz a nechal by je dlouho čekat9
Říkám vámz že se jich rychle zastaneV úle nalez;
ne Syn člověka na zemi víruz až přijde9“

Ohlášky
♣ V úterý KR“ října je svátek sv“ Lukáše evange;
listy“ Zveme na mši svatou v K7 hodin do kostela
ve Stachovicích a v KR hodin do kostela ve Mul;
neku“
♣ V pátek EK“ října v KR hodin zveme do kostela
ve Mulneku na mši svatou s kázáním pro děti“
–ěti se sejdou k nácviku písní v K7 hodin na fa;
ře“ Po mši svaté zveme mladší mládež – děti od
4“ třídy na spolčo“
♣ V sobotu EE“ října ve K4 hodin zveme do spo;
lečenské místnosti na faře ženy na duchovní ob;
novu „Jsi drahá a vzácná v mých očíchV““ Náplní
bude přednáškaz biblické tancez animovaná mod;
litbaz možnost adorace i svátosti smíření“ Předná;
ší5 sestra Lucie z Komunity glahoslavenství“ Při;
hlásit se můžete u paní Lenky Mužné ; 7fE 7ET
R1R“
♣ V sobotu EE“ října v den liturgické památky sv“
Jana Pavla II“ zveme na mši svatou v R hodin do

Texty k rozjímání
ním a nemožností kompromi;
su“ Zvlášť bolestné je to pro
klidnéz smířlivé povahy“ úle
projdu;li „ohněm na zemi“z
získám klid a spojení s Kris;
tem“

PÁTEK 21.10.
Nf 4zK;6
Lk 12,54-59
Kolik znamení jsem sám v
životě přehlédlV Často to bylo
protoz že jsem nechtěl změnit
své jednáníz své představy“
Ještěz že mi Pán dopřává do;
sud časV Jak dlouho ještě9
SOBOTA 22.10.
Nf 4z7;K6
Lk 13,1-9
V Roce milosrdenství jsem i
já vyzývánz abych byl trpěli;
vým vinařemz který dopřeje
druhým čas ke sklizni“ Tato
trpělivost je těžká“ úle jedním
ze skutků duchovního milosr;
denství je „snášet trpělivě ob;
tížné osoby““
NEDĚLE 23.10.
30. neděle v mezidobí
Sir f1zK1b;K7“E?;EEa
E Tim 4z6;R“K6;KR
Lk KRzT;K4
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Ohlášky
kostela ve Fulnekuy
♣ Příští neděli pCy října je ceF
losvětový den modliteb za
misie spojený s finanční sbírF
kou určenou na pomoc nejpoF
třebnějšímy
♣ V neděli CH října v bR hodin
zveme na hřbitov ve Fulneku
na pobožnost za zemřeléy
♣ V úterý by listopadu na
slavnost Všech svatých zveF
me v bJ hodin do kostela ve
Fulneku na mši svatouy
♣ Mše svaté v úterý by listoF
padu s pobožností za věrné
zemřelé na hřbitově budou na
vesnicích takto- bj hodin JerF
lochovice a bŠ hodin StachoF
vicey
♣ Ve středu py listopadu proF
žíváme vzpomínku na všechF
ny věrné zemřeléy Zveme na
mši svatou v _ a v bJ hodin
do kostela ve Fulnekuy Mše
svaté s pobožností za věrné
zemřelé na hřbitově budou na
vesnicích takto- Vrchy a LuF
kavec F bj hodinK Děrné v
bŠ-CHy
♣ Plnomocné odpustky pro
duše zemřelýchK které potřeF
bují očištěníK můžeme získat
prvních osm listopadových
dnůy Podmínkou jsou známé
úkony- přijetí svátosti smířeF
níK svaté přijímáníK modlitba
na úmysl Svatého otce mOtče
náš a Zdrávas či jiná modlitF
bažy Proto zveme v týdnu od
pRy října ke svaté zpovědiy
Budeme zpovídat půl hodiny
před mší svatou a v pátek od
bŠ hodiny
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Úmysly mší svatých

16.10. – 23.10.2016
Fulnek

Ne bjybHy Za † manžela Vendelína Kružu
a za † rodiče Kruža a Čmiel
Út bJybHy Za kněžská a řehoní povolání
St b_ybHy Mše svatá za farnost
Čt pHybHy Za † Josefa Pavinského a rodiče z obou
stran
Pá pbybHy Za † rodiče z obou stran a sourozence
s rodinami
So ppybHy _________________________
Ne pCybHy Za † sestru HelenuK manžela a živou
rodinu
Stachovice
Ne bjybHy Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a živou rodinu
Út bJybHy Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Ne pCybHy Za † a živou rodinu Marethovu
Děrné
Ne bjybHy Za † rodiče Kovařčíkovy a Wolfovy
a za živou rodinu
St b_ybHy Za rodinu Pavinskou aVáchovu
Ne pCybHy Za † rodiče HolbovyK za † profesorku
Chlápkovou a duše v očistci
Lukavec
Ne bjybHy Pavlíková jH
Čt pHybHy Sokolová 7Š
Ne pCybHy Rožnovjáková
Vrchy
Ne bjybHy Mše svatá za farnost
Ne pCybHy Za † Marii VíchovouK manželaK rodiče
a sourozence a za † zetě Karla

