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D EN P ÁNĚ
12. neděle v nezidobí

25. června

neprodejné

K zamyšlení
Není divu, že Ježíš má poměrně málo
následovníků. Také my, kteří ho následujeme, občas přemýšlíme, jestli se
vyplatí přiznat se k němu před lidmi,
nebo zda by se víc hodilo zapřít ho.
Není se co divit. Vždyť jaké
„nelogické“
odpovědi dává na naše
strachy a obavy?!
Nebojte
se
nic není tak
tajného, že by
to nebylo odhaleno, a nic
skrytého, že
by to nebylo
poznáno. O čem nás to chce přesvědčit? Vždy my přece úporně usilujeme
o pravý opak. Spolehlivé mašinky ke
skartování dokumentů, spolehlivé programy na mazání a čistění paměti v
počítači, spolehlivé šifrování hesel,
spolehlivá ochrana osobních údajů, až
po spolehlivě neznámého zpovědníka
v spolehlivě tmavé zpovědnici („Aby
si náhodou něco o mně nepomyslel!“).
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo.
O co raději bychom slyšeli: „Už se

nemusíte bát choroby ani staroby, protože
existují spolehlivé preventivní prohlídky,
estetické chirurgické zákroky, omlazovací
kosmetické programy“. Ježíš místo toho, aby
utišil naše obavy o tělo, ještě přidává i obavy
o duši. Spíše se bojte toho, který může zahubit v pekle duši i
tělo. Ale pozor,
nekáže nestarat se
o tělo a všímat si
jen duše! Zdůrazňuje, že je třeba
chránit se všeho,
co ubližuje nejen
duši, ale i tělu,
které je určeno ke
vzkříšení.
Nebojte se ani
jeden vrabec nespadne bez vědomí vašeho
Otce. Ani toto ujištění nám nezní zvlášť nadějně. Raději bychom slyšeli pouze tu první
část: „Nebojte se, nic se vám nestane.“ No
Ježíš neslibuje jednoduchý život bez nebezpečenství a těžkostí. Zdůrazňuje, že náš nebeský Otec o všem ví, a to nám má stačit.
Zvláštní záruka?! Je nepochopitelná pro toho,
kdo vidí v Bohu obávaného kontrolora cestovních lístků na životní cestě. Ale je jasná a
spolehlivá pro toho, kdo v něm vidí milujícího Otce.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 26.6.
Gn 12,1-9
Mt 7,1-5
Vyjdi i ty; ne ze své země, ale
ze svých zvyků a představ. K
přijetí Božího požehnání je
třeba i dnes mnohé opustit.

1. čtení Jer 20,10-13
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání
mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho!
Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství,
číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme
se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se
mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť ničeho nedosáhnou; bude to věčná
hanba, nezapomene se na ni. Hospodine zástupů,
který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i
srdce, kéž uzřím tvou pomstu nad nimi, neboť
tobě jsem svěřil svou při. Zpívejte Hospodinu,
chvalte Hospodina, že vysvobodil život ubohého
z ruky zlosynů!

ÚTERÝ 27.6.
Gn 13,2.5-18
Mt 7,6.12-14
Abrám řeší velkoryse konflikt: nechává Lota, aby si Žalm 68
Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!
sám vybral, třeba i úrodnější
krajinu. Když i já ustoupím
Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, – pohana
druhému, Bůh mi dá víc…
pokryla mou tvář. – Svým bratrům stal jsem se
cizincem, – synům své matky neznámým. – Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům, – padají
STŘEDA 28.6.
na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Gn 15,1-12.17-18
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k tobě
Mt 7,15-20
– v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své veliké
Bůh dává Abramovi tři věci: lásce, – věrně mi pomoz! – Vyslyš mě, Hospodipotomstvo, území, požehnání. ne, tvá láska je dobrotivá, – obrať se ke mně se
svým nesmírným slitováním.
Provokativní otázka: pokud se Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; – pookřejnáš kontinent zříká potom- te v srdci vy, kdo hledáte Boha! – Neboť Hospostva, neztrácí dvě zbylá zaslí- din slyší chudáky, – nepohrdá svými vězni. –
Nechť ho chválí nebe a země, – moře a vše, co se
bení?
v nich hýbe.
ČTVRTEK 29.6.
slavnost sv. Petra a Pavla
Sk 12,1-11
2 Tim 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

2 Den Páně

2. čtení Řím 5,12-15
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla
na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích
ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže
kde není žádný zákon, tam se hřích nepřičítá.

Přesto smrt uplatňovala svou moc od Adama do
Mojžíše i nad lidmi, kteří se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento
Adam je protějškem toho, který měl přijít. Ale s
Božím darem není tomu tak, jako to bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho ovšem celé
množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se
celému množství lidí dostalo Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka,
Ježíše Krista.

Evangelium Mt 10,26-33

Texty k rozjímání
Pán předává klíče teprve po
Petrově odvážném vyznání.
Používání těchto klíčů je spojeno s odpovědností, odvahou
a láskou. Budu víc myslet na
Petrova nástupce.
PÁTEK 30.6.
Gn 17,1.5.9-10.15-22
Mt 8,1-4
I já jsem „dítě Abrahamovo“,
pokud Bohu věřím i tehdy,
když se věci zdají málo pravděpodobné. Změna jména,
nové oslovení platí pak i pro
mě!

Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí. Nic
není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic
skrytého, že by to nebylo poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co se vám šeptá
do ucha, hlásejte ze střech! A nebojte se těch,
kdo zabíjejí tělo – duši zabít nemohou. Spíše se
bojte toho, který může zahubit v pekle duši i tělo.
Copak se neprodávají dva vrabci za halíř? A ani
jeden z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho
Otce. U vás však jsou spočítány i všechny vlasy
na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší cenu než
všichni vrabci. Ke každému, kdo se ke mně při- SOBOTA 1.7.
zná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem Gn 18,1-15
v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře,
Mt 8,5-17
zapřu i já před svým Otcem v nebi.“
Hospodinovo zaslíbení je časOhlášky
to neuvěřitelně veliké! Žasnutí
♣ Zveme děti a jejich rodiny v pátek 30. června se může projevovat různými
na mši svatou, při které budeme děkovat za uply- způsoby. Ale ano, i mně může
nulý školní a katechetický rok. Po mši svaté zveme na farní zahradu na setkání. Doneste sebou být nad jeho velikostí do smípárky k opékání.
chu!
♣ Otec biskup zve v sobotu 1. července na
diecézní setkání dětí – Prašivá 2017; letošní setkání má název JAK SE STAVÍ SEN PAPEŽE NEDĚLE 2.7.
FRANTIŠKA. Prosíme ty, kteří se chystají na 13. neděle v mezidobí
setkání, aby se do středy 28. června přihlásili u
otce Jozefa. Pojedeme vlastními auty. Nahlášení 2 Král 4,8-11.14-16a
účastníků je nutné pro organizaci akce – odvoz 6,3-4.8-11
dětí.
Mt 10,37-42
♣ V neděli bude pravidelná sbírka na opravy.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ O prázdninách nebudou
sobotní
mše
svaté
v Jerlochovicích, Jestřábí a
v Jílovci.
♣ 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,
a ty, kteří by chtěli pomoci s
přípravou večeře a snídaně
pro poutníky, kteří budou
ubytování na faře, 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.
♣ Od měsíce září naše farnost
pořádá přípravu pro dospělé
na svátost křtu. Přihlásit se
mohou taky ti, kteří chtějí
prohloubit svou víru. Prosíme
zájemce, aby se nahlásili během prázdnin.
♣ V sobotu 1. července
v kostele sv. Petra a Pavla v
Děrném uzavřou svátostné
manželství Marek Storzer a
Martina Stoklasová. Bůh žehnej jejich lásce.
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Úmysly mší svatých

25.6. - 2.7.2017
Fulnek
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25.6.
27.6.
28.6
29.6.
30.6.
1.7.
2.7.

Za † manžela a syna a za živou rodinu
______________________
Na úmysl dárce
Mše svatá za farnost
______________________
______________________
Na poděkování za dožitá léta
s prosbou o Boží požehnání do dalších
let a za živou a † rodinu Šenkovu a
Seidlerovu
Stachovice

Ne 25.6. Za † rodinu Hrstkovu, Černochovu s
prosbou o požehnání pro živou rodinu
Út 27.6. Za † Ladislava Vlka
Ne 2.7. Za † Evu Sýkorovou, Ludmilu
Růčkovou, manžela, syny,
Annu Obšivačovou a za živou rodinu
Děrné
Ne 25.6. Mše svatá za farnost
St 28.6 Za † rodiče Storzerovy, jejich syny
a vnuka a za živou rodinu
Ne 2.7. Za † a živou rodinu Feilhauerovu
Lukavec
Ne 25.6. Sokol 81
Čt 29.6. David
Ne 2.7. ________________________

Vrchy
Ne 25.6. Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče
a sourozence
Ne 2.7. Mše svatá za farnost

