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

D EN P ÁNĚ
30. neděle v mezidobí

29. října

neprodejné

K zamyšlení
Od té doby, kdy poněkud vyšlo z módy "křesťanství zákonů" (díky Bohu za
to), je toto evangelium dost populární,
zdá se být známým. Ježíš tyto dva příkazy skutečně staví jako základ a svorník všeho, co je k chování člověka
řečeno a dělá je
nerozpojitelnými
a nezaměnitelnými ! Podívejme
se trochu po jejich biblických
předpokladech.
Kdo a kdy může
milovat
Boha?
Zřejmě ten, kdo v
něho uvěřil, a
tedy kdo ho poznal (jinak by mu
nevěřil). Nepomůže tedy apelovat jen na to, že
je třeba Boha
milovat. Je nutné dělat dost proto, aby
ti, kdo ho mají milovat, ho poznali - a
to dobře poznali, ne jako obávanou
vrchní kontrolu, ale jako Otce našeho
Pána, který tak miloval svět, že dal
(bez předběžných podmínek!) za něj
svého Syna. Dokud toto člověk nepo-

cítí nějak na sobě, sotva bude milovat, teoretická
znalost
zřejmě
nestačí.
A pokud jde o bližního? Tam to není tak jednoduché. Milovat Boha znamená plnit jeho
vůli vždy, protože ta je svatá a dobrá. Milovat člověka ovšem
nemůže
znamenat
vždy plnit jeho vůli.
Ta může být nesvatá,
zmýlená i zlá. Ale
milovat člověka také
není milovat ho ve
svém srdci tak, že by
se to mých činů netýkalo. Cesta jde ze
dvou pramenů: mámli autenticky milovat
bližního, pak to znamená nejen to, že ho
beru vážně jako sebe
(a že tak beru i jeho
nároky), ale znamená
to, že se ho budu snažit milovat jako Bůh,
tedy tak, jak Bůh miluje mne, jeho, každého ale každého osobně, individuálně. Tedy i zde
je předpokladem znalost Boha. A druhý pramen: jako křesťan mám dary Ducha. V jeho
síle, z jeho obdarování (a nejen z mé snahy!)
má křesťanská láska vycházet .

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 30.10.
Řím 8,12-17
Lk 13,10-17
Neškodí připomenout ani
dnešnímu křesťanovi, že
vztah k Bohu není otroctví,
ale synovství. Právě vědomí
společného Otce tvoří bratrské vztahy!

1. čtení Ex 22,20-26

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a
neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v
egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším
jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás
mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu,
chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k
němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. VezÚTERÝ 31.10.
meš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať
Řím 8,18-25
mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná
Lk 13,18-21
pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl
Lidský hřích, sobectví, působí spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť
porušení: nejen lidské duše,
ale i přírody, kterou člověk jsem soucitný.“
drancuje. Celé tvorstvo doslova úpí očekáváním. Od člově- Žalm 17
ka, který dostal „první dary
Miluji tě, Hospodine, má sílo!
Ducha“ očekává Bůh rozum- Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má
nější chování…
skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíSTŘEDA 1.11.
te, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat
slavnost Všech svatých
Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých
Zj 7,2-4.9-14
1 Jan 3,1-3
nepřátel budu vysvobozen.
Mt 5,1-12a
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje skála, –
Svatost – otevřenost vůči Bo- sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítězhu a splynutí s Jeho dobrotou. ství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému
Dnes se mohu zamýšlet nad
tím,
kolik pomazanému.
„nekanonizovaných“ světců
jsem v životě potkal. Je totiž 2. čtení 1 Sol 1,5c-10
dost lidí, pro které text blaho- Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi
slavenství představuje reálný vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i
návod!
Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem
ČTVRTEK 2.11.
pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás
Vzpomínka na všechny
se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii
věrné zemřelé
2 Mak 12,43-46
a Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráŘím 5,5-11
va o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom
Lk 23,33.39-43
už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o
Víra ve vzkříšení lidského tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostatěla – tedy celého člověka – je lo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste
v této knize ze 2. stol. před
Kristem jasně vyjádřena. sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z
2 Den Páně

nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž
Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.

Evangelium Mt 22,34-40
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se:
„Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým
svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na
těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na misie se vybralo 28 250 Kč.
♣ Dnes odpoledne v 15 hodin zveme na hřbitov
ve Fulneku na pobožnost za zemřelé.
♣ Ve středu 1. listopadu slavíme slavnost Všech
svatých a ve čtvrtek 2. listopadu vzpomínku na
všechny věrné zemřelé.
♣ Pořad bohoslužeb v kostele ve Fulneku:
1. listopadu – 18:00
2. listopadu – 9:00 a 18:00
♣ Mše svaté s pobožností za věrné zemřelé na
hřbitově budou na vesnicích takto:
středa 1. listopadu:
16:00 - Stachovice,
17:00 – Děrné,
čtvrtek 2. listopadu:
16:00 – Lukavec,
17:00 - Vrchy
sobota 4. listopadu:
15:00 – Jerlochovice,
od 14:30 – modlitba růžence.
♣ Při mši svaté s pobožností za věrné zemřelé na
vesnicích a ve čtvrtek v 9 hodin ve Fulneku se
budeme společně modlit za ty, jejíchž jména napíšete na kartičky.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme navštěvovat

Texty k rozjímání
Myšlenka na Kristovo vzkříšení mě má naplnit nadějí na
shledání s těmi, kterým modlitbou mohu pomáhat.
PÁTEK 3.11.
Řím 9,1-5
Lk 14,1-6
Z přítomnosti Ježíšovy neměli
radost, ale „dávali na něj pozor“. Kéž takový nikdy nejsem – ani ve vztahu k druhým
v církvi.
SOBOTA 4.11.
Řím 11,1-2a.11-12.25-29
Lk 14,1.7-11
Láska k Pánu ať spočívá v
radosti z Jeho přítomnosti!
Ani nemusím trvat na nejbližším místě u něj. Pak se nám
bude v Církvi dýchat lépe…
NEDĚLE 5.11.
31. neděle v mezidobí
Mal 1,14b-2,2b.8-10
1Sol 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

Plnomocné odpustky
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naší
věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých,
které potřebují očištění, už do
25. října, pokud z vážných
důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 2.
do 8. listopadu. Podmínkou
jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, svaté přijímání,
modlitba na úmysl Svatého
otce (Otče náš a Zdrávas či
jiná modlitba).
Den Páně 3

Ohlášky
nemocné, zpověď na vesnicích bude půl hodiny před mší
svatou a ve Fulneku v pátek
od 17 hodin.
♣ V pátek po mši svaté zveme
na setkání ministranty. Prosíme rodiče, aby umožnili ministrantům účast na těchto
schůzkách.
♣ Děkanát Bílovec zve
v sobotu 4. listopadu do kostela 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.
♣ V rámci přípravy na zasvěcení naší farnosti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
putuje po rodinách soška Panny Marie Fatimské. Ti z Vás,
kteří mají zájem přijmou Pannu Marii Fatimskou do svých
domovů, ať se přihlásí
s zákristii.
♣ Od 17. do 19. listopadu se
bude konat III. farní minitábor pro ministranty. Přihlásit
se můžete do 6. listopadu u
otce Jozefa nebo u Martina
Mužného. Každý, kdo má
zájem o účast na táboře, si
spolu s rodiči si připraví:
1) dřevěný meč nebo štít,
2) tmavé rytířské oblečení.
♣ S předstihem si Vás dovolujeme pozvat na Farní silvestr, který se bude konat
v sobotu 25. listopadu od 16
hodin v MKC Fulnek.
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Úmysly mší svatých

29.10. - 5.11.2017
Fulnek

Ne 29.10. Za † rodiče Horáčkovy a Dindorfovy
a za živou rodinu
Út 31.10. Za † Jindřišku Šulkovou a za živou
rodinu
St 1.11. Za † Bořivoje Čecha a za živou rodinu
Čt 2.11. 9:00 Za zemřelé
18:00 Za † rodiče Karlu a Jaromíra
Hiklovy, bratra Jaromíra a za † rodinu
Anežky a Helmuta Kovaříkovy
Pá 3.11. Za členy živého růžence
So 4.11. Mše svatá za farnost
Ne 5.11. Za † Libuši Petrášovou a živou rodinu
Stachovice
Ne 29.10.
Út 31.10.
St 1.11.
Ne 5.11.

Za † a živou rodinu Marethovu
Za členy živého růžence
16:00 Za zemřelé
Za † Karla Růčku a živou rodinu

Děrné
Ne 29.10. Za † Waltra Srubka a duše v očistci
St 1.11. 17:00 Za zemřelé
Ne 5.11. Za † Emílii Kolovratovou a manžela
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 29.10. David 101
Čt 2.11. 16:00 Za zemřelé
Ne 5.11. ______________________
Vrchy
Ne 29.10. Za † Marii Bednaříkovou a manžela,
za † Františka a Blaženu Homolovy
a za živou rodinu
Čt 2.11. 17:00 Za zemřelé
Ne 5.11. Za † Stanislava Adamuse, rodiče,
babičku a za živou rodinu

