LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

D EN P ÁNĚ
11. neděle v nezidobí

18. června

neprodejné

K zamyšlení
V prvním čtení slyšíme, jak Mojžíš
vystupuje na vrch, na který ho volá
Bůh, aby mu svěřil poselství pro vyvolený národ putující z Egypta. Mojžíš
musel vystoupit na horu, aby odtud, z
Boží blízkosti,
viděl
skutečnosti z nové
perspektivy –
ne z té lidské,
ale z perspektivy Boží. On
jako první má v
dějinách Izraele
vidět a rozpoznat
nikoliv
sled nepříjemností a těžkostí,
ale
působení
Boha,
který
nese svůj národ
na orlích křídlech a vede ho k sobě.
Takto se má učit vnímat dějiny Izraele
a tomuto novému pohledu má naučit i
celý svůj národ.
V evangeliu pozorujeme Ježíše, který
jediný vidí všechny věci z Boží perspektivy, jak sestupuje dolů do lidské
bídy, mezi zástupy vysílené a skleslé
jako ovce bez pastýře, aby je učil Božímu pohledu na věci. Boží Syn vidí
každou nemoc a každou chorobu, ale

jeho pohled na člověka a dějiny není pohledem pochmurným a negativistickým. Naopak. Ježíš vidí v lidských dějinách a v lidských životech úžasný příslib – hojnou žeň,
která očekává dělníky! Jak odlišný je Ježíšův
pohled od našeho! I
my vidíme nemoci
a choroby (nejen ty
tělesné, ale zvláště
ty duchovní), avšak
nanejvýš pohoršěné
zalomíme rukama
místo toho, abychom je sepnuli v
modlitbě k Pánovi
žně, a přitom si
ochotně
vyhrnuli
rukávy. Může se
přece stát, že jako
dělníky pošle právě
nás.
Modlitba k Pánu žně není (jen) o tom, by konečně poslal dostatek šikovných chlapců do
vyprazdňujících se seminářů, ale o tom, aby
nás všechny naučil vidět v našich životech
jeho vlastní žeň. Ne svoji žeň, kde si podle
možností nažneme co nejvíc a budeme si
moct říct: „Máš velké zásoby na mnoho let.
Klidně si žij, jez, pij, vesele hoduj!“, ale jeho
žeň, kde my sami jsme plnými klasy, které
nesou hojnou úrodu, protože se nebáli odumřít sobě a svým představám.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 19.6.
2 Kor 6,1-10
Mt 5,38-42
Okolní svět křesťanům málokdy rozumí. Naše ambice
vetřít se do přízně většinové
společnosti jsou často zbytečné.
ÚTERÝ 20.6.
2 Kor 8,1-9
Mt 5,43-48
Pavel posílá Tita, aby pokračoval v díle Boží lásky.
Dokážu se i já podělit o své
kompetence, o své úkoly, nebo si myslím, že vše stojí a
padá se mnou?
STŘEDA 21.6.
2 Kor 9,6-11
Mt 6,1-6.16-18
Komentář: Pavel se přimlouvá za chudou komunitu v
Jeruzalémě. Uvědomuji si já,
který své křesťanství prožívám v nadbytku, že jsou mí
spoluvěřící vystavováni pronásledování,
mučednictví,
nouzi? K čemu mě to zavazuje?

1. čtení Ex 19,2-6a
Když přišli synové Izraele na sinajskou poušť,
utábořili se na poušti. Izrael se tam utábořil před
horou. Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na
něj zavolal z hory: „Tak řekneš Jakubovu domu a
oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co jsem
udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na orlích
křídlech a dovedl vás k sobě. Nuže, budete-li mě
skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat,
budete mým vlastnictvím mezi všemi národy,
neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.“

Žalm 99
Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte Hospodinu s radostí, – vstupte před něho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil, a
my mu náležíme, – jsme jeho lid a stádce jeho
pastvy.
Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdenství
je věčné, – po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

2. čtení Řím 5,6-11

Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli
slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva kdo
položí život za spravedlivého – možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu milý. Ale
Bůh dokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus
umřel za nás, když jsme byli ještě hříšníky. Tím
spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď, když jsme ospravedlněni jeho
krví. Neboť jestliže jsme byli s Bohem usmířeni
smrtí jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě
ČTVRTEK 22.6.
znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme
2 Kor 11,1-11
zachráněni jeho životem. Ba ještě více! Smíme
Mt 6,7-15
se i chlubit Bohem skrze našeho Pána Ježíše
Pravá láska, která nečeká na Krista, protože skrze něho se nám nyní dostalo
opětování, může být nazvána usmíření.
2 Den Páně

Evangelium Mt 9,36 – 10,8
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře.
Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je sice hojná, ale
dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň!“ Potom si zavolal svých
dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými
duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. Jména těch dvanácti
apoštolů jsou tato: první Šimon, zvaný Petr, a
jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho
bratr Jan, Filip a Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil.
Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim: „Mezi
pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z
domu izraelského. Jděte a hlásejte: ‚Přiblížilo se
nebeské království.‘ Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné,
vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali,
zadarmo dávejte.“

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné
prožití slavnosti Nejsvětější Trojice, slavnosti
biřmování a slavnosti Božího Těla ve Stachovicích.
♣ Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ V pátek, o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zveme farníky, děti, které letos přistoupily
k 1. svatému přijímání a ty, kteří přijali v neděli
svátost biřmování na mši svatou v 18 hodin do
Fulneku. Při mši svaté se zasvětíme Srdci Ježíšovu. Po mši svaté zveme letošní biřmovance na
setkání.
♣ V sobotu slavíme památkuNejsvětějšího Srdce
Panny Marie. Zveme na mši svatou v 8 hodin do
Fulneku.
♣ V neděli 25. června zveme na pouť ke sv. Petru
a Pavlu do Děrného. Poutní bohoslužba začne v 9
hodin, po ní bude následovat eucharistický průvod.

Texty k rozjímání
nerozumem. Pavel se vydává
do nebezpečí takového vztahu. Podobně jako jeho Pán…
PÁTEK 23.6. slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Dt 7,6-11
1 Jan 4,7-16
Mt 11,25-30
Přetvoření našich srdcí, aby se
staly podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces a úkol na celý život.
Ale je to přání Boha již od
chvíle stvoření: „učiňme člověka ke svému obrazu“!
SOBOTA 24.6. slavnost
Narození sv. Jana Křtitele
Iz 49,1-6
Sk 13,22-26
Lk 1,57-66.80
Hospodin připravuje svůj lid
opravdu dramaticky! Předchůdce samotného Pána: narozený z dlouho neplodné matky, jehož otec samým údivem
oněmí. Pro dnešní hlásání
Kristovy církve toto představuje povzbuzení…
Neděle 25. června
12. neděle v mezidobí
Jer 20,10-13
Řím 5,12-15
Mt 10,26-33

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Už dnes chceme pozvat na
pátek 30. června děti a jejich
rodiny na mši svatou, při které budeme děkovat za uplynulý školní a katechetický rok.
Po mši svaté bude setkání na
farní zahradě.
♣ Ve středu 1. července
se uskuteční diecézní setkání
dětí s otcem biskupem – Prašivá 2017. Zveme všechny
děti i s rodiči a prarodiči k
účasti; letošní setkání má název JAK SE STAVÍ SEN PAPEŽE FRANTIŠKA. Přihlásit
se můžete u otce Jozefa do
středy 28. června. V letošním
roce pojedeme vlastními auty,
při přihlášení podejte informaci, zda budete mít vlastní
odvoz.
♣ V pondělí 3. července doputují do Fulneku mladí poutníci pěší pouti na Velehrad.
Prosíme ty, kteří je mohou
přijmout do svých domovů a
poskytnout jim nocleh a jídlo,
aby se přihlásili u paní Ludmily Erteltové.
♣ Zveme na pěší pouť k Božímu milosrdenství, která se
v letošním roce bude konat ve
dnech 22. - 29. července. Motto letošní poutě: Hle, Tvá
Matka. (Jan 19,27). Týdenní
pěší pouť je pro všechny, kteří hledají a potřebují Boží milosrdenství ve svém životě.
Během pouti nechybí modlitba, mše svatá, zpěv, sdílení,
mlčení. Přihlásit se můžete na
www.pout.cz. Bližší informace poskytne o. Pawel.
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Úmysly mší svatých

18.6. - 25.6.2017
Fulnek

Ne 18.6. Za † Marii Kubovou, manžela, rodiče
a živou rodinu
Út 20.6. Mše svatá za farnost
St 21.6 Za † rodinu Ivánkovu, švagrovou,
sestru, s prosbou o požehnání
pro živou rodinu
Čt 22.6. Za † Jana Starečka a za živou rodinu
Pá 23.6. Za † Otýlii Vidlákovou, 2 manžele
a děti
So 24.6. ______________________
Ne 25.6. Za † manžela a syna a za živou rodinu
Stachovice
Ne 18.6. Za † rodiče Divínovy, dcery a živou
rodinu
Út 20.6. ________________________
Ne 25.6. Za † rodinu Hrstkovu, Černochovu s
prosbou o požehnání pro živou rodinu
Děrné
Ne 18.6. Za † Bohumíra Storzera a otce
a za živou rodinu
St 21.6 Za † Josefa Kolovrata a Josefa Lukáše
a za živou rodinu
Ne 25.6. Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 18.6. Mše svatá za farnost
Čt 22.6. Šindler 36
Ne 25.6. Sokol 81

Vrchy
Ne 18.6. Za † rodinu Dunajovu a k Panně
Marii o ochranu pro živou rodinu
Ne 25.6. Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče
a sourozence

