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

D EN P ÁNĚ
23. neděle v mezidobí

10. září

neprodejné

K zamyšlení
Napomenutí - choulostivá záležitost. A
nesnadná. Proto neudivuje, že mnoho
lidí (i křesťanů) s tím nechce mít nic
společného - "je to jeho věc a jeho rozhodnutí, má přece svobodu". A naopak
se najdou jiní, kteří horlivě vytknou i
sebemenší maličkost.
Biblický pohled je naštěstí
trochu
jiný.
Ten ukazuje,
že mohu i
mám napomenout druhého v
případě závažného provinění. Čili ne za
každou
hloupost. Ale
to není všechno. Z mé strany se vyžadují
určité podmínky - na prvním místě jednat v Božím
jménu. To především znamená jednat
"jako Boží zástupce". Znamená to nejprve se sjednotit s Bohem v modlitbě,
naučit se vidět druhého "Božíma očima", v Božím postoji milosrdné lásky,
která nechce smrt, ale život. Nechce
pokořit, ale povýšit (z bídy hříchu).
Takový postoj vymýtí z mého srdce
nemístnou tvrdost, zlobu, odsouzení.
Napomínat v Božím jménu znamená
být veden jak velkou láskou k druhé-

mu, tak i nenávistí k hříchu, jak už svatý Augustýn moudře poznamenal.
A Boží milosrdná láska mě obdaří i šetrností
vůči druhému. Budu nejprve usilovat o diskrétnost ("napomenout mezi čtyřma očima").
To je opak "propírání". Tato diskrétnost jde
ještě dál. Je to citlivost, která nechce zbytečně druhého zranit, ale
odstranit
"zhoubný
nádor". Dalo by se
hovořit o citlivosti
ruky
chirurga
(chirurg musí zasáhnout s velkou citlivostí a precizností,
zároveň však s jistotou!). Odstranit jen
to, co je zhoubné - a
ne celého člověka
(jak je snadné odsoudit a "odstranit" celého člověka!).
Citlivost znamená i
úctu a soucit - a to je opak chladnokrevného
odstupu, postoje "musím ho napomenout" (a
tak splnit svoji povinnost).
Někdy nepomůže ani sebelépe míněné
"napomenutí". Tehdy nezbývá, než požádat o
pomoc někoho zkušenějšího … (zároveň
však mohu i nadále v modlitbě nést toho
"ztraceného").
Nezapomeňme, že nejhlubším motivem napomenutí je získat druhého, "uvolnit jeho
pouta", přivést na svobodu. A to je velká
služba. Skoro nedocenitelná.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 11.9.
Kol 1,24 – 2,3
Lk 6,6-11
Poklady moudrosti a poznání
jsou v Kristu skryté, nevnucují se. Sám život, naplněný
obětavostí a službou, je postupně objevuje.

1. čtení Ez 33,7-9
Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka, ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům. Když
uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je mým jménem. Když řeknu bezbožnému: ‚Zemřeš!‘ a ty
mu nebudeš domlouvat, aby se odvrátil od svého
chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Když se však budeš snažit odvrátit bezbožného
od jeho chování, aby se změnil, ale on nezmění
své chování, zemře pro svoji nepravost, ty však
sám sebe zachráníš.“

ÚTERÝ 12.9.
Kol 2,6-15
Lk 6,12-19
I dnes je poptávka po planých
naukách, které „udělají dobře Žalm 95
na duši“. Položení s Kristem
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
do hrobu a spolu s ním i
„Nezatvrzujte svá srdce!“
vzkříšení – to se vztahuje i na
nás, kteří jsme uvěřili v Boží
moc, projevenou v bezbran- Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu
nosti Kristova utrpení.
své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme!
STŘEDA 13.9.
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme
Kol 3,1-11
před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je
Lk 6,20-26
Nacionalismus, tím méně ra- náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedesová nadřazenost a xenofobie né jeho rukou.
nemá v křesťanství místo! I v Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: –
tom je moje vyznání návodem „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako
k životu.
tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši
otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“
ČTVRTEK 14.9. svátek
Povýšení svatého Kříže
2. čtení Řím 13,8-10
Nm 21,4b-9 nebo Flp 2,6-11
Jan 3,13-17
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemJežíšova předpověď nemohla nou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil zábýt tenkrát Nikodémem zcela kon. Vždyť přikázání „nebudeš cizoložit, nebupochopena; ale nevzpouzíme deš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý“, a
se i my skutečnosti, že každému vítězství předchází utrpe- je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: „Miluj svého bližního jako sám
ní?
sebe“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním
zákona je tedy láska.
PÁTEK 15.9. památka
2 Den Páně

Evangelium Mt 18,15-20
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr
zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma
očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho
nebo dva, aby ‘každá výpověď byla potvrzena
ústy dvou nebo tří svědků’. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na zemi,
bude svázáno na nebi, a všecko, co rozvážete na
zemi, bude rozvázáno na nebi.
Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi dva
z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou
dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich.“

Ohlášky
♣ Ve čtvrtek 14. září o svátku Povýšení svatého
Kříže zveme na mši svatou v 18 hodin do kostela
ve Fulneku a v 19 hodin do kostela v Lukavci.
♣ V pátek 15. září slavíme liturgickou památku
Panny Marie Bolestné. Zveme na mši svatou 18
hodin do kostela ve Fulneku.
♣ V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty.
♣ V neděli 17. září zveme do kostela v Děrném
na dožínkovou mši svatou.
♣ V neděli 17. září bude pravidelná sbírka na
církevní školy.
♣ V neděli 17. září zveme na společné pěší putování ke kapličce zasvěcené Panně Marii Loretánské, která se nachází na kraji lesa Nadějov, na
lesnatém svahu mezi vesnicemi Vrchy a Lukavec. Sraz účastníků ve 13:30 u kostela sv. Josefa

Texty k rozjímání
Panny Marie Bolestné
Žid 5,7-9
Jan 19,25-27
nebo Lk 2,33-35
Maria je od této chvíle i naše
matka. Stojí s námi v našich
těžkostech. Spolu s nejmladším učedníkem, kterého Ježíš
tolik miloval, je v blízkosti
křížů dnešní církve!
SOBOTA 16.9.
1 Tim 1,15-17
Lk 6,43-49
Čím víc si přiznám svou nedostatečnost a ubohost –
zvlášť ve svátosti smíření –
tím víc vynikne spolehlivost
nauky (v řec. orig: věrné, spolehlivé je to slovo)! Mám se
tedy o co opřít…
NEDĚLE 17.9.
24. neděle v mezidobí
Sir 27,33 – 28,9
Řím 14,7-9
Mt 18,21-35
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Den Páně 3

Ohlášky
ve Fulneku, u kapličky svaté
Trojice - rozcestí na Lukavec
ve 14 hodin. Mariánská pobožnost u kapličky začne přibližně v 15:30.
♣ Na poutní mši svatou
k svatému Matouši do Jílovce
zveme v sobotu 23. září ve 14
hodin. Od 13:30 se budeme
společně modlit modlitbu růžence.
♣ Dne 23. září v kostele Nejsvětější Trojice ve Fulneku
uzavřou svátostné manželství
Zuzana Hrabálková a Svatopluk Žárský. Bůh žehnej jejich lásce.
♣ Od měsíce září naše farnost pořádá přípravu pro dospělé na svátost křtu. Přihlásit
se mohou taky ti, kteří chtějí
prohloubit svou víru.
♣
Vyučování náboženství
bude probíhat ve školním roce
2017/2018 na faře. Rozvrh
hodin náboženství je ve Dni
Páně. Vyučování náboženství
bude zahájeno v tomto týdnu.
Rodiče dětí, které navštěvují
náboženství, prosíme o pomoc při úklidu farních prostor. Rozpis úklidu Vám bude
předán.
♣ V sobotu 30. září zveme na
poutní zájezd na Svatý na
Hostýn. Přihlásit se můžete
v sakristii.
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Úmysly mší svatých

10.9. - 17.9.2017
Fulnek

Ne 10.9. Za † Jana Matějku, za † rodiče
z obou stran a za živou rodinu
Út 12.9. Mše svatá za farnost
St 13.9. ________________________
Čt 14.9. Za † Marii a Rudolfa Friedlovy
a za živou rodinu
Pá 15.9. Za † Ludmilu Dulanskou, manžela
a rodiče
So 16.9. Na poděkování za prožitá léta
s prosbou o požehnání do dalších let
Ne 17.9. Za † Aloise Holíka, vnuka Jiřího,
rodiče Holíkovy, Novákovy a živou
rodinu
Stachovice
Ne 10.9. Za † Františka a Marii Kubánkovy,
syna, dceru, zetě a za živou rodinu
Út 12.9. Za † rodinu Chudovu a Hrstkovu
a za živou rodinu
Ne 17.9. Za † rodiče Vlkovy, syny, dceru, zetě
a živou rodinu
Děrné
So

St
Ne

So
Čt
Ne

9.9. Za † Bohumíra Storzera a otce
a za živou rodinu
13.9. Za † Tibora a Editu Linkeschovy
a syna Oskara a za živou rodinu
17.9. Za † Annu a Františka Bortlovy,
rodiče a duše v očistci
Lukavec
9.9. _______________________
14.9. Cahlová Marta
17.9. Šindler 36
Vrchy

Ne 10.9. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence
Ne 17.9. Za † Zdeňku Pavlíkovou, manžela,
syna a rodiče z obou stran

