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

D EN P ÁNĚ
24. neděle v mezidobí

17. září

K zamyšlení
Je odpuštění lehké? Zdá se, že jsou k
němu nakloněni spíš lidé povrchní,
lehkomyslní. Ti mávnou rukou a řeknou: Co na všem záleží, můj klid je
důležitější, než nějaké horlení pro
spravedlnost.
Odpuštění, ke kterému nás tak důrazně
vybízí evangelium, musí být jiného
druhu. Ale jak je pochopit? Je potřeba
vyjít z jiného stanoviska. Když se díváme na chyby druhých, normálně
zaujmeme
pozici
soudce nebo alespoň
nestranného
pozorovatele.
Dokáže
odpustit
jenom ten, kdo si je
vědom, že potřebuje
odpuštění na prvním
místě on sám.
To má ovšem důsledky, jak pro pojetí svátosti smíření
v církvi, tak i pro postoj jednotlivců k
ostatním lidem. Stále si představujeme, že církev musí být bez hříchu, aby
mohla hříchy odpouštět. Ve skutečnosti si musí být na prvním místě vědoma,
že potřebuje odpuštění ona sama. Jaké
z toho plynou důsledky?
Na prvním místě si musíme uvědomit,
že je odpuštění hříchů něco, co se nás
všech přímo týká. Vždyť je vyjádřeno
v samotném Otčenáši: „Odpusť nám
naše viny jako i my odpouštíme našim
viníkům“. Většina našich hříchů jsou
provinění proti lidem: pomluva, krádež, tvrdé jednání apod. Musejí nám
tedy na prvním místě odpustit ti, proti
kterým jsme se provinili. To, že žádáme odpuštění i u Boha, plyne z toho,
že on se s lidmi ztotožnil: „Co jste

neprodejné

udělali jednomu z mých nejmenších bratří,
udělali jste mě“. Ale dá se říci i opak: každý
hřích proti Bohu je současně i proti lidem. Je
totiž proti Boží vůli spasit svět. Tedy církev
bez odpuštění by nebyla církev.
V principu jsou nám tyto důsledky přijatelné.
Ale přesto se nám zdá, že je v neustálém odpouštění cosi ponižujícího. Ten, kdo prosí o
prominutí, se umenšuje, žádá druhého o milost. Těžko na tomto faktu něco změníme.
Ale je to vyváženo faktem druhým. Když
odpouštíme my, jsme to my,
kteří jsou vyšší. Někteří lidé
nechtějí odpustit, protože
omylem myslejí, že by se
tím ponížili. Ve skutečnosti
tím rostou. Odpouštějí spolu
s Bohem. Stojí tedy jakoby
na jeho pravici.
Evangelium nás ujišťuje, že
se odpuštěním bližnímu
sami očišťujeme. Každá urážka vzbuzuje
chuť se pomstít. Myšlenka na pomstu ovšem
silně znepokojuje. Je to jakoby intoxikovala
vnitřní organismus. Připlete se ke každé jiné
myšlence, pronásleduje i ve snech. To zlo
neodstraní jinak než odpuštěním, který tu cizí
látku, která nám pronikla do srdce rozpouští.
Je známé, že ten, kdo neodpustil se nedokáže
v klidu modlit. Vždyť jsou hříchy proti lidem
současně i proti Bohu. Opat Izajáš píše:
„Nepřechovávej zlé úmysly vůči nikomu,
jinak se namáháš nadarmo. Očisť srdce ve
vztahu ke všem lidem a najdeš mír v Bohu.
Když někoho bodnul štír, jed proniká do celého těla a dojde až do srdce. Tak je tomu i se
zlobou vůči bližnímu. Její jed otravuje duši a
uvádí ji v nebezpečí, které je následek toho
zla. Kdo se tedy nechce namáhat nadarmo,
hledí se hned zbavit jedu štíra, to znamená
zla a zlých úmyslů“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 18.9.
1 Tim 2,1-8
Lk 7,1-10
Pokorné setníkovo vyznání
opakujeme pravidelně při eucharistické hostině; Můžeme
jej pojmout šířeji než uzdravení pouze „naší duše“.
ÚTERÝ 19.9.
1 Tim 3,1-13
Lk 7,11-17
Radost maminky z uzdravení
jejího jediného syna musela
být nepředstavitelná. Kéž se i
já dovedu radovat z Ježíšových mocných činů, které
nejsou třeba tak nápadné…

1. čtení Sir 27,33 – 28,9 (řec. 27,30 – 28,7)
Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný
člověk je chová v srdci. Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy uchová v paměti. Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy
budou odpuštěny, když budeš prosit. Člověk
uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá
uzdravení? S člověkem sobě rovným nemá slitování, ale za své hříchy prosí? Živí pomstu, ač je
sám jen člověk; kdo se smiluje nad jeho hříchy?
Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň
na hnilobu a smrt a dbej přikázání! Vzpomeň na
přikázání a přestaň nevražit na bližního, vzpomeň
na smlouvu s Nejvyšším a odpusť vinu!

Žalm 102
Hospodin je milosrdný a milostivý.
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina, – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby,
– on tě věnčí láskou a slitováním.
Nechce se přít ustavičně – ani se hněvat navěky.
– Nejedná s námi podle našich hříchů – ani podle
našich vin nám neodplácí.
Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho
láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti.

STŘEDA 20.9.
1 Tim 3,14-16
Lk 7,31-35
Opravdu, dodnes se lidem
nezavděčíte. Jednoho kněze
kritizují, že je příliš upjatý,
další se zas může jevit příliš
„světský“. I dnes by se náš
Pán setkal s odsuzováním.
2. čtení Řím 14,7-9
ČTVRTEK 21.9.
svátek sv. Matouše
Ef 4,1-7.11-13
Mt 9,9-13
Nekritizovali bychom dnes
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Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá
sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána,
umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme
nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto
Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem
nad mrtvými i nad živými.

Evangelium Mt 18,21-35
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti
mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát. Nebeské království se podobá
králi, který chtěl provést vyúčtování se svými
služebníky. A když s vyúčtováním začal, přivedli
mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc
hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán
rozkázal prodat ho i se ženou a dětmi a se vším,
co měl, a tím zaplatit. Tu mu ten služebník padl k
nohám a na kolenou prosil: ‘Měj se mnou strpení,
a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval, propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať,
co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena
a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti
to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do
vězení, dokud dluh nezaplatí. Když jeho druhové
ve službě viděli, co se stalo, velmi se zarmoutili.
Šli a všechno to pověděli svému pánovi. Tu si ho
pán zavolal a řekl mu: ‘Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil, protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat nad svým druhem, jako
jsem se smiloval já nad tebou?’ A jeho pán se
rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce
neodpustíte.“

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme na společné pěší putování ke kapličce zasvěcené Panně Marii Loretánské. Sraz účastníků ve 13:30 u kostela sv. Josefa
ve Fulneku, u kapličky svaté Trojice - rozcestí
na Lukavec ve 14 hodin. Mariánská pobožnost u
kapličky začne přibližně v 15:30.

Texty k rozjímání
Ježíše pro jeho odvahu? Kritéria pro výběr nástupců apoštolů jsme dnes opravdu zdokonalili k nepřekonání…
PÁTEK 22.9.
1 Tim 6,2c-12
Lk 8,1-3
Možná, že kdybychom blíž
poznali ženy, které doprovázely našeho Pána, byli bychom zaskočeni. Ježíšova novost spočívala i v tom, že se
nerozpakoval obklopit se těmi, na které shlížela společnost svrchu.
SOBOTA 23.9.
Památka svatého otce
Pia z Pietrelciny
1 Tim 6,13-16
Lk 8,4-15
Mohu si být jist, že Boží slovo, nad kterým se dnes zastavím, padlo do dobré půdy?
Zbývá totiž to nejdůležitější: s
trpělivostí přinášet užitek!
NEDĚLE 24.9.
25. neděle v mezidobí
Iz 55,6-9
Flp 1,20c-24.27a
Mt 20,1-16a
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

17.9. - 24.9.2017

♣ Ve čtvrtek 21. září slavíme
Fulnek
svátek sv. Matouše, apoštola a
Ne 17.9. Za † Aloise Holíka, vnuka Jiřího,
evangelisty. Zveme na mši
rodiče Holíkovy a Novákovy
svatou v 18 hodin do kostela
a za živou rodinu
ve Fulneku a v 19 hodin do
Út 19.9. ______________________
kostela v Lukavci.
♣ V pátek 22. září zveme v St 20.9. Mše svatá za farnost
18 hodin na mši svatou s ká- Čt 21.9. ______________________
záním pro děti. Děti se sejdou Pá 22.9. ______________________
k nácviku písní v 17 hodin. So 23.9. Za dar zdraví, za živou a † rodinu
♣ V sobotu 23. září máme
z obou stran
liturgickou památku svatého Ne 24.9. Za † rodinu Zobaníkovu,
otce Pia z Pietrelciny. Zveme
Hanu Grygarovou a za živou rodinu
na mši svatou v 8 hodin do
kostela ve Fulneku.
Stachovice
♣ Na poutní mši svatou
k svatému Matouši do Jílovce Ne 17.9. Za † rodiče Vlkovy, syny, dceru, zetě
a živou rodinu
zveme v sobotu 23. září ve 14
Út
19.9.
________________________
hodin. Od 13:30 se budeme
Ne
24.9.
Za † Václava Moravce, manželku,
společně modlit růženec.
♣ Od měsíce září naše farKarla Růčku a živou rodinu
nost pořádá přípravu pro doDěrné
spělé na svátost křtu. Přihlásit
se mohou taky ti, kteří chtějí Ne 17.9. Za † Annu a Františka Bortlovy,
prohloubit svou víru.
rodiče a duše v očistci
♣ V sobotu 30. září zveme na St 20.9. Za † Josefa Lukáše
poutní zájezd na Svatý na Ne 24.9. Za † rodiče Kovařčíkovy a bratra
Hostýn. Přihlásit se můžete
Pavla, za † rodiče Wolfovy
v sakristii.
a sourozence a za živou rodinu
♣ V rámci oslav 100-ho výročí zjevení Panny Marie ve
Lukavec
Fatimě zveme v sobotu 23.
září do Katedrály Božského Ne 17.9. Šindler 36
Spasitele v Ostravě na Fatim- Čt 21.9. Šindlerová
ský den. Program: 10:00 - Ne 24.9. Kuděla 23
zahájení a přivítání sochy
Panna Marie Fatimské, 10:30
Vrchy
- mše svatá, 12:00-14:00 osobní ztišení, 14:00 - modlit- Ne 17.9. Za † Zdeňku Pavlíkovou, manžela,
syna a rodiče z obou stran
ba sv. růžence a promluva na
Ne
24.9.
Za † Oldřicha Pražáka , tatínka a k
téma „Fatima naše naděje“.
Panně Marii o ochranu za živou rodinu
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