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

DEN P
20. neděle v mezidobí

20. srpna

K zamyšlení
Scéna v dnešním evangeliu je skutečně
dramatická. Jednoznačnost a příkrost,
s jakou je odmítnuta kananejská žena
nás může zarazit. Evangelium nemluví
o nějakém příběhu z dnešní doby, ale o
příběhu z doby Ježíšovy. Mluví do
situace, ve které se stále počítalo s izraelským národem
jako lidem vyvoleným, pro kterého v prvé řadě
přišel
Mesiáš.
Proto odmítá kananejskou ženu a
zdůrazňuje, že je
poslán pro Izrael.
Přesto odmítnutím
celá
záležitost
nekončí. Kananejská žena ho oslovuje jako syna
Davidova,
tedy
Mesiáše, a s neochvějnou vírou prosí o vysvobození od
zla pro svou dceru. A právě víra této
ženy, která se výrazně liší od nevíry
mnoha lidí v Izraeli, která se může lišit
bohužel i od nevíry naší, je hlavním
tématem tohoto příběhu. Víra v Ježíše
jako Spasitele, víra v Ježíše jako v toho, kdo člověka osvobodí od vnitřního
zla, je správná víra v Mesiáše. Na tuto
víru Ježíš vždy reaguje kladně. A to
nejen tehdy v Izraeli, ale i dnes. Položme si ale otázku, jestli se nás příběh
opravdu týká. Vždyť dcera kananejské
ženy byla posedlá! Posedlost jistě může existovat i dnes, ale nedovolil bych
si tvrdit, že musí být to problém právě

ÁNĚ
neprodejné

někoho z nás. Co tedy pro nás může udělat
Ježíš? Právě totéž, co pro dceru té ženy! Zbavit nás zla, které nás vnitřně poutá, které nás
zneschopňuje k plné službě Bohu, které nás
zneschopňuje lásce k Bohu a k lidem podle
Ježíšovy výzvy. Člověk se o mnoho věcí může přičinit sám, všechno ale sám nedokáže. Je
omylem myslet si, že
všechno zlo, které člověk dělá, ho lze prostě
odnaučit. Je pošetilé
myslet si, že když se
sám budu snažit, mohu
při trpělivé snaze odstranit ze sebe samého
všechno zlo. To, že Bůh
poslal vykupitele, je
dostatečným zdůrazněním naší bezmocnosti!
Ale člověk dnešní doby
má kupodivu s přijetím
vykoupení a tedy i s
vírou v nezbytného mesiáše nemalé problémy. Je zvyklý si kde co
udělat sám. Domnívá se, že od zla, které je v
něm, mu stejně nikdo nepomůže. Anebo toto
zlo prostě popře. To všechno ovšem nejsou
cesty k plnému životu. Ale pro život v plnosti
nás přišel osvobodit právě Ježíš. A tak je tedy
nutné vzít vážně výzvu kananejské ženy, která je výzvou k bezvýhradné víře v Mesiáše osvoboditele. Osvobození od zla je něco, co
velmi civilně a reálně patří do našeho života.
Jestli máme zkušenost se svou vlastní bezmocností, jestli jsme dobře poznali, že sami
svou "posedlost", vládu zla v našem nitru,
odstranit nemůžeme, je to tím spíš výzva k
přijetí Ježíše, k přijetí Mesiáše do našeho života.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 21.8.
Sd 2,11-19
Mt 19,16-22
Po opuštění pravého Boha
následuje zpravidla příklon
k menším, ale nebezpečným bůžkům. Bývá to tragické.
Povzbudivá
je
ovšem možnost návratu k
čekajícímu Bohu.
ÚTERÝ 22.8.
Sd 6,11-24a
Mt 19,23-30
Povolání Gedeona je provázeno jeho nejistotou.
Ano, povolání samotným
Bohem je tak velká věc, že
bych se i já rád ujistil o jeho pravosti. Mám však právo nahradit víru jistotou?

1. čtení Iz 56,1.6-7
Tak praví Hospodin: „Šetřte práva a jednejte
podle spravedlnosti, neboť se již blíží má
spása, již se ukáže má spravedlnost.
Cizince, kteří lnou k Hospodinu tím, že mu
slouží a milují jeho jméno, že jsou jeho služebníky, a všechny, kteří zachovávají sobotu
bez znesvěcení a lpí na mé smlouvě, ty přivedu na svou svatou horu a dám jim radost ve
svém domě modlitby. Jejich celopaly a
žertvy mi budou potěšením na oltáři; neboť
můj dům se bude nazývat domem modlitby
pro všechny národy.“
Žalm 66

Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ!

Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž
nám svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš náSTŘEDA 23.8.
rody spravedlivě – a lidi na zemi řídíš.
Sd 9,6-15
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí
Mt 20,1-16
kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať
Neužitečný bodlák že má ho ctí všechny končiny země!
vládnout nad stromy? Ale
neověnčí jednou jeho pich- 2. čtení Řím 11,13-15.29-32
lavé roští tvář Božího Sy- Bratři! Vám, bývalým pohanům, říkám: Já
na?
jako apoštol pohanů vykonávám svou službu
ČTVRTEK 24.8.
svátek sv. Bartoloměje
Zj 21,9b-14
2 Den Páně

s velikou pečlivostí. Chtěl bych tím vzbudit
žárlivost u svých krajanů a aspoň některé z
nich zachránit. To, že byli vyloučeni, přines-

lo světu smíření s Bohem. Co teprve bude
znamenat, až budou znova přijati? To bude
úplné vzkříšení z mrtvých!
Když totiž Bůh někomu něco daruje nebo
když někoho povolá, je to neodvolatelné. Vy
jste se kdysi chovali k Bohu odmítavě, ale
nyní se vám dostalo milosrdenství, protože
židé odmítli přijmout víru. Stejně tak se oni
chovají nyní odmítavě, protože vám se dostává milosrdenství, aby se ho potom dostalo
také jim. Bůh totiž dopustil, že všichni upadli
do neposlušnosti, aby všem prokázal milosrdenství.
Evangelium Mt 15,21-28
Ježíš odešel z Genezareta a odebral se do tyrského a sidónského kraje. A tu z toho kraje
vyšla jedna kananejská žena a křičela:
„Smiluj se nade mnou, Pane, synu Davidův!
Moje dcera je krutě posedlá.“ Ale on jí neodpověděl ani slovo.
Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili ho:
„Pošli ji pryč, vždyť za námi křičí.“
Odpověděl: „Jsem poslán jen k ztraceným
ovcím domu izraelského.“
Ona mezitím přišla, klaněla se mu a prosila:
„Pane, pomoz mi!“
On jí však odpověděl: „Není správné vzít
chléb dětem a hodit ho psíkům.“
Ona řekla: „Ovšem, Pane, jenže i psíci se
živí kousky, které padají ze stolu jejich pánů.“
Nato jí řekl Ježíš: „Ženo, jak veliká je tvá
víra! Ať se ti stane, jak si přeješ.“ A od té
chvíle byla její dcera zdravá.

Texty k rozjímání
Jan 1,45-51
Co může z Nazareta vzejít
dobrého, ptají se i dnes
mnozí s pohledem na instituci církve. Kdybychom
byli přímí a nebylo v nás
lsti, svět by byl také překvapen!
PÁTEK 25.8.
Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Mt 22,34-40
Pohanka Rút vstoupí do
izraelské země a do rodokmenu Davida a později
i našeho Pána. Hospodinova záchrana překračuje
všechny tehdejší i současné
hranice…
SOBOTA 26.8.
Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17
Mt 23,1-12
Rút zdobí pokora a skromnost. Vlastnosti, které zapadají do plánu Božího. Proto
známe jméno její i jejího
dítěte.
NEDĚLE 27.8.
21. neděle v mezidobí
Iz 22,19-23
Řím 11,33-36
Mt 16,13-20
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

20.8. - 27.8.2017

♣ Prázdninový pořad bohoFulnek
služeb:
Ne 20.8. Na poděkování za dar zdraví
Sobota 26. srpna:
Út 22.8. Za † dceru, manžela a požehnání
17:00 – Stachovice
pro živou rodinu
18:00 – Vrchy
St 23.8. Mše svatá za farnost
Neděle 27. srpna:
Čt 24.8. Za † Irmu Hájkovou, manžela
7:30 – Děrné
9:00 – Fulnek
a rodiče
10:30 – Lukavec
Pá 25.8. Za Božku Grosmanovou a za rodinu
♣ V úterý slavíme liturgickou
Bělunkovu, Fickovu a za živou rodinu
památku Panny Marie Krá- So 26.8. Za † členy rodin a za Boží požehnání
lovny. Zveme na mši svatou
pro živou rodinu
v 17 hodin do Stachovic a
Ne
27.8.
Za † Františka Šindlera, manželku,
v 18 hodin do Fulneku.
syna a rodiče z obou stran
♣ Ve čtvrtek slavíme svátek
sv. Bartolomějě, apoštola.
Stachovice
Zveme na mši svatou do Fulneku v 18 hodin a do Lukavce Ne 20.8. Za † rodinu Bačíkovu, Rostislava
a Zdeňka Vojkůvkovy
v 19 hodin.
Út
22.8.
________________________
♣ Vyučování náboženství
bude probíhat ve školním roce So 26.8. 17.00 Za † Františku Němcovou,
2017/2018 na faře. Vzadu
manžela a živou rodinu
v kostele si vyzvedněte pro
své děti přihlášky do náboDěrné
ženství. V letošním roce jsme
Ne 20.8. Za † a živou rodinu Minárikovu
pro Vás připravili 2 druhy
a Vaňkovu
přihlášek: pro jedno dítě a pro
St
23.8.
Za dar zdraví pro celou rodinu
2 a více děti.
Ne
27.8.
7:30 Za † Pavla Vávru a živou rodinu
♣ V loňském roce byl restaurován obraz Panny Marie
Lukavec
z hlavního oltáře našeho kostela. V letošním roce začalo Ne 20.8.
restaurování dřevěných zlace- Čt 24.8.
ných soch, dřevořezeb sva- Ne 27.8.
tostánku a kovových části
svatostánku. V letošním roce
Vrchy
budou náklady na restaurování ve výši 230 000 Kč. Minis- Ne 20.8. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče, prarodiče a k Panně Marii za
terstvo
kultury
přispělo
v letošním
roce
částkou
živou rodinu
200 000 Kč.
So 26.8. 18:00 Za † Jiřího Kukola, rodiče
a za † rodinu Šindlerovu
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