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

D EN P ÁNĚ
32. neděle v mezidobí

12. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Vážený otče Pawle a otče Jozefe,
chtěl bych vám i celé farnosti vyslovit
vřelé poděkování za vstřícnost, ochotu
a spolupráci při
organizaci
a
realizaci XIX.
diecézní pouti
ministrantů ve
Fulneku
14.
října 2017. Vaše podpora a
otevřenost pomohla ke zdárnému průběhu
akce.
Toto každoroční setkání ministrantů z celé
naší diecéze se
zúčastnilo přes
350 chlapců, dívek, dospívajících, kteří, i díky Vám, mohli objevovat krásu
a pamětihodnosti města Fulneku. Díky
mottu, které bylo vybráno, se mladí
lidí vydávali po „stopách starého kapucína“ a měli možnost dotknout se
historie, která je úzce spjata s Vaším
městem. Díky otevřenosti a osobnímu

nasazení vás kněží, farníků a mladých
z celého děkanátu mohli chlapci a děvčata
prožít setkání v křesťanském duchu nejen při
plnění úkolů na připravených stanovištích,
ale také při společné mši
svaté sloužené pomocným biskupem Mons.
Martinem Davidem.
Dle slov organizátorů
účastníci
odjížděli
s velkou radostí a nadšením, s novými poznatky
a duchovním obohacením, které se jim dostalo
při návštěvách krásných
historických i církevních
míst města Fulnek. Jsem
přesvědčen, že bez vaší
spolupráce a vstřícnosti,
by mládež tohoto nedosáhla.
Mrzí mne, že jsem se nemohl osobně setkání
zúčastnit. Přeji však vám, všem farníkům a
těm, kdo se jakkoli podíleli na organizaci a
průběhu této pouti radost, spokojenost a odvahu kráčet s hrdostí i pokorou dále.
V osobním modlitbě vyprošuji vám všem
Boží požehnání.
František Václav Lobkowicz

Texty k rozjímání

1. čtení Mdr 6,12-16

PONDĚLÍ 13.11.
Památka sv. Anežky České
Mdr 1,1-7
Lk 17,1-6
Slova, kterými se naše Anežka řídila. Jakoby nám je psala
ona sama ze 13. století. Berme je jako vzkaz…

Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji
milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první.
Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak
mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná
prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti.
Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni,
na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé
myšlence jim vychází vstříc.

ÚTERÝ 14.11.
Mdr 2,23 – 3,9
Lk 17,7-10
Nejvyšší vyznamenání a výsada, že vůbec mohu sloužit
Všemohoucímu, který by se
docela dobře „beze mě obešel“. Postoj, kdy očekávám
odměnu od Boha za dobré
jednání, je zřejmě nesprávný.

Žalm 62
Má duše po tobě žízní, Hospodine můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má
duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak
vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl
tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost je lepší než
život, – mé rty tě budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém
jménu povznesu své dlaně k modlitbě. – Má duše
se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími
rty zajásají ústa.
STŘEDA 15.11.
Kdykoli na tebe vzpomenu na svém lůžku, – v
Mdr 6,1-11
nočních hodinách budu na tebe myslet. – Neboť
Lk 17,11-19
Chci být jako ten desátý, kte- stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých
rý se vrátil, aby poděkoval! křídel jásám.
Moje modlitby by měly být 2. čtení 1 Sol 4,13-18
víc děkovné, než prosebné.
Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o
ČTVRTEK 16.11.
Mdr 7,22 – 8,1
Lk 17,20-25

2 Den Páně

těch, kteří už zemřeli. Nesmíte pro ně truchlit tak
jako ostatní, kdo nemají naději. Poněvadž věříme, že Ježíš umřel i vstal z mrtvých, věříme také,
že s Ježíšem přivede Bůh k životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. Říkáme vám to přece, jak
nás Pán o tom poučil: My živí, kteří se dožijeme

příchodu Páně, nepředstihneme ty, kdo budou už
mrtví. Až totiž bude dán rozkaz, až zazní archandělův hlas a Boží polnice, sám Pán sestoupí z
nebe. Napřed vstanou zemřelí křesťané, potom
my, kteří zůstaneme naživu, budeme spolu s nimi
uchváceni v oblacích do vzduchu vstříc Pánu. A
pak už budeme s Pánem navždycky. Těšte se proto navzájem těmito slovy.

Evangelium Mt 25,1-13
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Nebeské království je podobné deseti pannám,
které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět
z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé
vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek
olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly
všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se
strhl křik: ‘Ženich je tady! Jděte mu naproti!’ Tu
všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat
lampy. Pošetilé prosily prozíravé: ‘Dejte nám
trochu oleje, lampy nám dohasínají.’ Ale prozíravé odpověděly: ‘Nemůžeme, nestačilo by pak ani
nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a
kupte si.’ Jakmile však odešly nakoupit, přišel
ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a
dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a
volaly: ‘Pane, pane, otevři nám!’ On však odpověděl: ‘Amen, amen, pravím vám: Neznám vás.’
Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Texty k rozjímání
Je-li Boží království už mezi
námi, jak říká náš Pán, měl
bych se víc snažit, abych byl
jeho
„ukázněným
občanem“…
PÁTEK 17.11.

Mdr 13,1-9
Lk 17,26-37
Nejsem snad příliš ve světě
zabydlený? Pozor, aby mi
rychlý příchod Pána – na který se těší ti, kdo žijí vnitřním
životem – vlastně nepřekážel!
SOBOTA 18.11.
Posvěcení římských bazilik
svatých apoštolů Petra a
Pavla
Sk 28,11-16.30-31
Mt 14,22-33

Ochota k následování. Potom
ale zachvácení strachem a
nedostatkem víry. A nakonec:
Ježíšova záchrana před vlnami
a zklidnění vichru. Dodnes v
církvi stejné pořadí!

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 5 930
Kč, Děrné 2 790 Kč, Stachovice 1 610 Kč, Lukavec 1 860 Kč, Vrchy 640 Kč.
♣ III. Farní minitábor pro ministranty začíná
v pátek 17. listopadu v 9 hodin. Sebou si vezměte
spací pytel a věci osobní potřeby na faru i do pří-

NEDĚLE 19.11.
33. neděle v mezidobí
Př 31,10-13.19-20.30-311
Sol 5,1-6
Mt 25,14-30
Den Páně 3

Ohlášky
rody. Budeme se těšit na dobré buchty.
♣ V sobotu 18. listopadu zveme v 15 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce
a po mši svaté na pobožnost
za věrné zemřelé na hřbitov.
♣ Na poutní mši svatou ke
svaté Kateřině do Stachovic
zveme v neděli 19. listopadu
v 8 hodin.
Příští týden bude platit mimořádný pořad bohoslužeb:
Sobota 18. listopadu
Vrchy - 17:00
Neděle 19. listopadu
Děrné - 7:30
Stachovice - 8:00
Fulnek - 9:00
Lukavec - 10:30.
♣ Příští neděli je sbírka na
podporu biblického apoštolátu.
♣ V sobotu 25. listopadu v
16:00 proběhne v sále MKC
Fulnek tradiční církevní silvestr. Těšit se můžeme na
zábavu pro malé i velké, bohaté občerstvení a živou hudbu. Zároveň bude možno zakoupit vstupenky na farní
ples, který se uskuteční 13.
ledna 2018.
♣ V sobotu 2. prosince v 15
hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na koncert
pěveckého sboru Ondrášek.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou děti od 3. do 9. třídy
na děkanátní setkání. Letošní
setkání se uskuteční v Bílovci
2. a 3. prosince.
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Úmysly mší svatých

12.11. - 19.11.2017
Fulnek

Ne 12.11. Za † Josefa Pojednice a živou rodinu
Út 14.11. Na poděkování za dar zdraví
a za živou rodinu
St 15.11. Za † rodinu Vernerovu, dceru,
manžela a požehnání pro živou rodinu
Čt 16.11. Za † Alfréda Sokola
Pá 17.11. Mše svatá za farnost
So 18.11. Za † rodiče Grygarovy, bratra a sestru
Ne 19.11. Za † Vladimíra Klose a za živou
rodinu
Stachovice
Ne 12.11. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Ozaniakovu a Berešíkovu a živou
rodinu
Út 14.11. ________________________
Ne 19.11. 8:00 Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 12.11. Za † a živou rodinu Skočkovu
St 15.11. Za † Růženu Ludvíkovu
Ne 19.11. 7:30 Za rodinu Tichelmanovu
a Sokolovu a za duše v očistci
Lukavec
Ne 12.11. Za † Evžena Sokola
Čt 16.11. Pavlíková
Ne 19.11. Robert Sokol
Vrchy
Ne 12.11. Za † Leonilu Binarovou, manžela,
dceru Miroslavu, sourozence, rodiče
z obou stran a za † manžele
Kováčíkovy
So 18.11. 17:00 Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu Pavlíkovu

