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

D EN P ÁNĚ
28. neděle v mezidobí

15. října

neprodejné

K zamyšlení
Noblesse oblige – šlechetnost zavazuje. Prokázaná čest volá po čestné odpovědi. Královská nabídka volá po
královské odezvě.
Nikdo z nás by nešel na svatbu v montérkách či teplákové soupravě. Velmi
jasně bychom totiž vnímali závažnost
takové události a nechtěli bychom
zklamat očekávání
hostitelů … a přivodit si ostudu.
A takový příklad ze
života by možná
automaticky volal
po “duchovní aplikaci”, a sice že nesmíme přijít bez
svatebních šatů na
Boží hostinu. Musíme přijít “vhodně
oblečeni”. Takové
moralizování
(“musíš”) je však
cizí našemu podobenství. Tam se
klade důraz na skvělou hostinu, na
velkou nabídku. Na tuto hostinu mají
královští služebníci zvát, ne nutit. Nenajdeme tam zmínku “musíte přijít na
hostinu”, ale najdeme: 'Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji
býci a krmný dobytek jsou poraženi,
všechno je připraveno, pojďte na svat-

bu!' Hospodin, jako pravý gentleman, chce
přilákat člověka jemně. On nabízí – a na pozvaném je, aby odpověděl. Nejen kladně, ale
také přiměřeně. Nestačí totiž přijít na svatbu
“v pracovním oblečení”, to by bylo naprosto
nemyslitelné. To by znamenalo, že dotyčný
nepochopil, kam vlastně jde. Pokud ví, že se
jedná o výjimečnou královskou hostinu, pak
se
“automaticky”
vystrojí
“královsky”. A pokud nechápe vzácnost této nabídky …
pak není pomoci.
Podobenství nevybízí přímo k dobrým
skutkům, ani neříká,
co
to
znamená
“přijít ve svatebním
šatu”. Spíš chce
upozornit na to, že
není možné odpovědět na Boží pozvání
… jako ten nešťastník, který byl pak
vyhozen ven. Právem, protože on o tu slavnost nestál.
Pokud aspoň trochu pochopíme, co to je za
privilegium smět na hostinu s Hospodinem,
pak “automaticky” odpovíme přiměřeně. Takřka sami od sebe budeme vědět, jak se připravit na tuto hostinu. Vždyť každému z nás
je jasné, že “noblesse oblige”.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 25,6-10a

PONDĚLÍ 16.10.
Řím 1,1-7
Lk 11,29-32
Pavel představuje nejprve
sebe, pak své poslání. Obrací
se nejen na křesťanskou obec
v Římě. I my bychom měli
umět s podobnou pokorou a
přesvědčivostí zvěstovat Krista.
ÚTERÝ 17.10.
Řím 1,16-25
Lk 11,37-41
Odmítnutí pravého Boha má
za následek tvorbu zotročujících bůžků i dnes. Nám však
chybí odvaha pojmenovat
„bláznovstvím“ mnohé z toho, mezi čím musíme žít…

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této
hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou
to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře
sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku,
která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy,
Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme
hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin
to pravil. V ten den se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z
jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na
této hoře.“

Žalm 22
Smím přebývat v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje
mou duši.
Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu
se zla, vždyť ty jsi se mnou.
Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. —
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
mého života, – přebývat smím v Hospodinově
domě – na dlouhé, předlouhé časy.

STŘEDA 18.10.
svátek sv. Lukáše
2 Tim 4,9-17b
Lk 10,1-9
Jediný Lukáš, „milý lékař“, je
v těžké chvíli s Pavlem. Ať je
nám vzorem ve stálosti a spolupráci v Církvi. Jeho evangeliu vděčíme mj. za vyobrazení
Mariiny osobnosti a za zprávy
o Ježíšově dětství.
2. čtení Flp 4,12-14.19-20
ČTVRTEK 19.10.
Řím 3,21-30a
Lk 11,47-54
Ospravedlnění, plynoucí
2 Den Páně
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Bratři! Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem.
Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale

jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém
postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem,
cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci,
buď sláva na věčné věky! Amen.

Evangelium Mt 22,1-14
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi,
který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se
vzkazem: ‚Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!‘ Ale
oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za
svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal
svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil.
Potom řekl svým služebníkům: ‚Svatební hostina
je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni.
Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho
najdete.‘ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili
všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební
síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se
na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem
přišel bez svatebních šatů?‛ On se nezmohl na
slovo. Tu řekl král sloužícím: ‚Svažte mu ruce i
nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude
pláč a skřípění zubů.‘ Mnoho je totiž povolaných,
ale málo vyvolených.“

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomáhali
s organizací ministrantské poutě.
♣ V pondělí slavíme slavnost sv. Hedviky, řeholnice, hlavní patronky Slezska a naší diecéze.

Texty k rozjímání
víry v jediného Boha, je i dnes
aktuální si uvědomit: Jeho
velkorysost, která zahrnuje
všechny, kdo uctívají ne snad
„mou představu Boha“, mě
má naplnit radostí z Jeho velikosti.
PÁTEK 20.10.
Řím 4,1-8
Lk 12,1-7
Ne naše zásluhy, ale víra v
Jeho dobrotu a vědomí naší
závislosti na Bohu je to, co
právě Jemu dělá radost. Mé
skutky zbožnosti i modlitby ať
jsou prodchnuté tímto vědomím!
SOBOTA 21.10.
Řím 4,13.16-18
Lk 12,8-12
Abrahám, otec víry, který se
odhodlal dát Bohu to nejcennější, kéž je i mým průvodcem v situacích, kdy nemohu
pochopit Boží vůli… Tak budu i já Abrahámovým
„dítětem“.
NEDĚLE 22.10.
29. neděle v mezidobí
Iz 45,1.4-6
1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21

Den Páně 3

Ohlášky
V naší farnosti si připomeneme sv. Hedviku v úterý při
mši svaté v 17 hodin ve Stachovicích a v 18 hodin ve
Fulneku.
♣ Ve středu slavíme svátek
sv. Lukáše, evangelisty. Zveme na mši svatou v 17 hodin
do Děrného a v 18 hodin do
Fulneku.
♣ V pátek po mši svaté zveme
na setkání ministranty.
♣ V sobotu 21. října v 16 hodin zveme na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ Příští neděle je dnem modliteb za misie. Sbírka této neděle je určena na podporu
misií prostřednictvím Papežských misijních děl.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu 28. října do
kostela ve Fulneku na Večer
chval. V průběhu večera bude
vystavena Nejsvětější Svátost,
bude příležitost ke svátosti
smíření a možnost přímluvné
modlitby.
♣ Děkanát Bílovec zve
v sobotu 4. listopadu do kostela a na faru ve Fulneku na
duchovní obnovu s Kateřinou
Lachmanovou na
téma
„Usmíření až za hranice smrti“. Program: 15:00 modlitba
korunky k Božímu milosrdenství, 15:30 přednáška, 17:00
mše svatá za zemřelé.
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Úmysly mší svatých

15.10. - 22.10.2017
Fulnek

Ne 15.10.
Út 17.10.
St 18.10.
Čt 19.10.
Pá 20.10.
So 21.10.
Ne 22.10.

Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Za † rodiče Dudkovy a živou rodinu
Mše svatá za farnost
Za kněžská a řeholní povolání
_______________________
_______________________
_______________________
Stachovice

Ne 15.10. Za † rodiče Duškovy, syny s manželkami, vnuka a za živou rodinu
Út 17.10. Za † Vladislava Vaněčka
Ne 22.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a živou rodinu
Děrné
Ne 15.10. Za † a živou rodinu Kubovu
Kocurovu
St 18.10. Za † Vlastíka Sokola, za † a živou
rodinu Sokolovu a Kubovu
Ne 22.10. Za † Františka Holbu, manželku
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 15.10. Pavlík 60
Čt 19.10. Sokol 32
Ne 22.10. Gebauerová
Vrchy

Ne 15.10. Za † Františka Šuléře, rodiče, prarodiče, za † rodiče Charles a Irene Strollo
Ne 22.10. Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče
a sourozence a za † zetě Karla

