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

D EN P ÁNĚ
25. neděle v mezidobí

24. září

neprodejné

K zamyšlení
„Nebeské království je podobné hospodáři...“ Ježíš hned na začátku nasměrovává naši pozornost na hospodáře. Nepřirovnává nebeské království k
vinici, na kterou se hledají dělníci. To
spíše my máme sklon vnímat požadavky evangelia jako težké břemeno, nebo
jako cizí vinici, kde je třeba v horoucím dni tvrdě otročit. Ježíš nepřirovnává nebeské království ani k partě najatých dělníků. To
my se v nich
vidíme, jakmile
slyšíme toto podobenství.
A
právem, neboť
každý člověk jen
rozpačitě postává a přešlapuje
na jednom místě,
dokud ho Pán
nepovolá k plnosti života v jeho milosti. Právem se
jako v zrcadle vidíme v dělnících najatých později a odměněných nad očekávání, neboť to, co dostáváme od dobrého hospodáře, je vždy dar a ne zasloužený výdělek. Právem cítíme rozpaky, když vidíme nadávající dělníky,
neboť také pošilháváme po tom, co
dostali druzí, a reptáme místo toho,
abychom děkovali. Nejdůležitější postava podobenství – hospodář – však
zatím zůstává v pozadí. A přece –
Když Ježíš řekl: „Boží království je
mezi vámi“ a když řekl: „Nebeské království je podobné hospodáři...“, zna-

mená to, že jsme povoláni k čemusi většímu.
Jsme povoláni být podobnými hospodáři!
Ano, máme si uvědomit velikost křesťanského povolání, které jsme obdrželi. Ano, máme
si uvědomit, že spása je vždy zdarma daný
dar. Nestačí však zůstat jen na této úrovni. A
už vůbec nestačí vyvodit z celého podobenství závěr, že se jednou v nebi nemáme divit
(nebo alespoň nemáme reptat), když tam uvidíme ty, které bychom tam nejen nečekali,
ale ani bychom je tam
nepustili. Aby byl v našem životě skutečně oslaven Kristus a aby náš
způsob života odpovídal
Kristovu evangeliu, je
třeba jít ještě o krůček
dál. Jsme povoláni napodobovat dobrého hospodáře, který už od časného
rána vyhledává ty, kteří
bezradně postávají na
náměstí, a ty, které najme, nevyplácí, ale
štědře obdarovává.
Jak se mu mohu podobat? Podobá se mu každý, komu záleží na těch, kteří nečinně a bezradně postávají na trhu svého života a nevědí,
co s ním, a hledá způsoby, jak jim pomoci.
Podobají se mu ale i všichni ti, kteří se podle
svých možností a podle svého povolání snaží
o spravedlivou společnost, kde je stále méně
těch, kteří nečinně postávají, a stále více těch,
kteří jsou spravedlivě odměňováni za poctivou práci. Podobají se mu všichni ti, kteří
usilují o větší spravedlnost, než je spravedlnost „oko za oko, zub za zub“, a jsou schopni
velkoryse obdarovávat.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 25.9.
Ezd 1,1-6
Lk 8,16-18
Těžko soudit, nakolik byl výnos perského krále Kýra veden zbožností a nakolik vypočítavostí. V 80. letech minulého století jsme byli svědky
podobně osvobozujícího procesu z rozhodnutí představitele jisté velmoci. Dovedeme si
představit jásot Izraele ze získané svobody.
ÚTERÝ 26.9.
Ezd 6,7-8.12b.14-20
Lk 8,19-21
Nabytou svobodu vyjadřují
izraelité stavbou chrámu. Ten
přetrvá pět století. Okolní národy je v tom podporují. Izraelité tak před nimi svědčí o
jediném, pravém Bohu! Čím
jsme my naplnili svobodu?
STŘEDA 27.9.
Ezd 9,5-9
Lk 9,1-6
Ezdrášova modlitba je výrazem jeho zoufalství nad smíšenými sňatky, které ohrožovaly samu existenci národa.
Lidé si tak sami ničili to, co
jim Hospodin skrze perské
krále dopřál obnovit.
ČTVRTEK 28.9.
slavnost sv. Václava
Mdr 6,9-21
2 Den Páně

1. čtení Iz 55,6-9
Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník
hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou
mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování
není podobné mému – praví Hospodin. O kolik
totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.

Žalm 144
Blízký je Hospodin všem, kdo ho hledají.
Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno
po všechny věky. – Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, – jeho velikost je nevystižná.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem –
a soucit má se všemi svými tvory.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách
– a svatý je ve všech svých činech. – Blízko je
Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho
vzývají upřímně.

2. čtení Flp 1,20c-24.27a
Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať
svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych
tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat.
A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě
totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a
to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je
zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se
chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.

Evangelium Mt 20,1-16
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné hospodáři, který
vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici.
Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné,
jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na
mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A
šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel
znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti
hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu
celý den nečinně stojíte?‘ Odpověděli mu:
‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou
vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán vinice svému
správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru.
Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i
oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti
hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou
hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří
jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z
nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil
jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi.
Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě.
Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo
závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a první posledními.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na církevní školy se vybralo 11595
Kč.
♣ Od tohoto týdne bude platit v Děrném a
v Lukavci zimní pořad bohoslužeb. Mše svaté
budou v 17 hodin.
♣ Ve středu v 8:30 zveme na faru na setkání seniory.
♣ Ve čtvrtek je slavnost svatého Václava, hlavní-

Texty k rozjímání
1 Petr 1,3-6; 2,21b-24
Mt 16,24-27
Ne všichni panovníci si vzali
k srdci slova z knihy Moudrosti. Ostatně nejsou určena
jen jim. Každý, kdo za někoho, za něco zodpovídáme, se
jimi můžeme inspirovat.
PÁTEK 29.9. svátek
sv. Michaela, Gabriela
a Rafaela
Dan 7,9-10.13-14
Jan 1,47-51
Ježíšem slíbení andělé – poslové Boží – sestupují i dnes
na Jeho Církev. Čím víc jsem
vnímavější, tím víc ocením
jejich aktuální přítomnost. A
jejich ruku na tepu doby. Někdy na rozdíl od naší strnulosti.
SOBOTA 30.9.
Zach 2,5-9.14-15a
Lk 9,43b-45
Příslib velikosti a slávy
Jeruzaléma jako města bez
hradeb mohu vztahovat na
církev, která nemá hranice.
Kéž nebudujeme zbytečné
„obranné příkopy“.
NEDĚLE 1.10.
26. neděle v mezidobí
Ez 18,25-28
Flp 2,1-11
Mt 21,28-32

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

24.9. - 1.10.2017

ho patrona českého národa.
Fulnek
Zveme na mši svatou v 9 hoNe 24.9. Za † rodinu Zobaníkovu,
din do kostela ve Fulneku a
Hanu Grygarovou a za živou rodinu
v 17 hodin do kostela
Út
26.9.
_________________________
v Lukavci.
♣ Ve čtvrtek se budeme spo- St 27.9. _________________________
lečně modlit v kostele korun- Čt 28.9. Mše svatá za farnost
ku, odpolední adorace nebu- Pá 29.9. _________________________
de.
So 30.9. Na poděkování za 85 let života a za
♣ Na slavnost sv. Václava jste
vyprošení Božích milostí a Božího
srdečně zváni na pouť do Stapožehnání do dalších let
ré Boleslavi. Bližší informace Ne 1.10. _________________________
na plakátku.
♣ V pátek slavíme svátek sv.
Stachovice
Michaela, Gabriela a Rafaela
– archandělů. Zveme na mši Ne 24.9. Za † Václava Moravce, manželku,
Karla Růčku a živou rodinu
svatou v 18 hodin do Fulneku.
Út
26.9.
__________________________
Archandělé Michael, Gabriel
a Rafael jsou patroni kostela Ne 1.10. Za † Václava Vaněčka, manželku,
dceru, zetě, Romana Mročka, rodiče
v Děrném. Na jejich přímluvu
prosme o Boží ochranu pro
Matušů a živou rodinu
obyvatele Děrného.
Děrné
♣ V rámci putování sochy
Panny Marie Fatimské po ČR Ne 24.9. Za † rodiče Kovařčíkovy a bratra
budeme moci prožít 30. září
Pavla, za † rodiče Wolfovy
její přítomnost právě na Svaa sourozence a za živou rodinu
tém Hostýně, abychom načer- St 27.9. Za † a živou rodinu Trčkovu
pali sílu z jejího duchovního
a Horákovu
odkazu celému lidstvu. Od- Ne 1.10. Za † Bohumíra Storzera a syna
jezd autobusu na pouť na Svaa za živou rodinu
tý Hostýn bude v 7:00
z Kostelce, v 7:05 z náměstí
Lukavec
ve Fulneku a v 7:10 ze Sta- Ne 24.9. Kuděla 23
chovic zastávka. Cena zájez- Čt 28.9. David 50
du je 150 Kč.
Ne 1.10. David 50
♣ Příští neděli bude pravidelVrchy
ná sbírka na opravy.
♣ V úterý 26. září ve 14 hodin Ne 24.9. Za † Oldřicha Pražáka, tatínka a k
se rozloučíme ve smuteční
Panně Marii o ochranu za živou rodinu
síni ve Fulneku s zemřelým Ne 1.10. Za † Margitu a Jindřicha Denešovy,
Vladislavem Vaněčkem. Odděti, snachu Janu a za † vnučku Janu
počinutí věčné dej mu Pane.
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