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

D EN P ÁNĚ
33. neděle v mezidobí

19. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Poselství dnešního evangelia je pro
náš život důležité.
Pán každému z nás důvěřuje a svěřuje
velký majetek? do vlastních rukou!
Tak velká investice vyžaduje notnou
dávku odvahy, že? Pán důvěřuje, a
proto svěřuje. A není to pár korun ?
není to pár tisíc korun ? je to mnohem
víc. Ať už je to jedna hřivna, nebo
dvě, či dokonce
pět, je to vždy
velký kapitál.
Nikdo z nás
není ponechán
stranou, nikdo
nedostává málo?
Všichni dostali
tučnou částku,
jen někteří ji
využili. První
dva nenechali
ležet
kapitál
ladem, podnikavě to zúročili. Třetí
neudělal nic. Nedocenil investici. Nedocenil důvěru svého pána. Nedocenil
"privilegium" svěřené služby - může
získat další majetek pro svého pána! A
nejen pro pána - i pro sebe!
Toto evangelium je doslova radostnou
zvěstí: nikdo není ponechán stranou,
každý dostává velký "balík", každý
může být Pánu užitečný, zúročit jeho
majetek! Takové zjištění nám může
pozvednout sebevědomí a vyrazit

dech: já a "zúročit" Boží dary? Já a?
spolupracovat na Božím díle? Já ? tak nemožný?
Evangelium nezná "nemožného a nešikovného učedníka". Boží dobrota je tak velká, že
každý (i ten nejnešikovnější a "nejméně užitečný") je uschopněn a vybaven tak, aby
mohl být užitečný. Boží moc je tak velká, že
každý dostává to, co potřebuje k svému úkolu! Každý tedy "má na
to". Bůh nenakládá
větší břemeno, než
každý z nás může
unést. Nemá vůči nám
přemrštěná a idealizovaná
očekávání.
Je třeba napsat zlatými
písmeny a podtrhnout,
že Boží moc je tak velká, že si dokáže poradit
i s "nešikovným a nemožným". Ten, který
stvořil svět z ničeho a
proměňuje sebevětší hříšníky, dokáže uschopnit i sebevětšího "nešiku". Ale přece jen
s jednou věcí si Bůh nedokáže poradit: s
mým strachem, s mým "neprůstřelným" poraženectvím. Problém nastává tehdy, když se
upnu na sebe, na svůj strach, a ne na Pána,
který mě už uschopnil. Strach mě může
ochromit natolik, že neudělám nic ? Pokud si
nevím rady se svým strachem, Pán si s tím
rady ví - a hlavně má dost moci na to, aby mě
od toho vysvobozoval. Stačí ho v modlitbě
zvát, prosit o vysvobození z takových pout.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20.11.
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Lk 18,35-43
Spolu s novým stylem, vynuceným řeckou nadvládou,
přichází: porušení zákona,
oddání se modloslužbě. Nepřipadá ti, že jsou lidé stále
stejní? Chci jít proti proudu!

1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31
Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než
perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk
nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a
len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou
dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která
ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

Žalm 127
ÚTERÝ 21.11.
2 Mak 6,18-31
Lk 19,1-10
I z doby nedávné ke mně mluví vzory statečnosti a odporu.
Následování Ježíše předpokládá odvahu postavit se většině. Připravuji se na to?
STŘEDA 22.11.
2 Mak 7,1.20-31
Lk 19,11-28
Matka, která dodávala odvahu, je svou statečností vzorem
pro naše chování v církvi.
Odvážné ženy, které povzbuzovaly své vězněné manžely,
ač byly nuceny režimem k
rozvodu. Vzor pro každodenní nesení břemene i v našich
dobách klidných.
ČTVRTEK 23.11.
1 Mak 2,15-29

2 Den Páně

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí
Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu,
– abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny
svého života.

2. čtení 1 Sol 5,1-6
Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž
sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako
zloděj v noci. Až budou lidé říkat: „Je pokoj a
bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba
jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou
moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že
by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni
jste přece synové světla a synové dne, noc ani
tma nemá nad námi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme
bdělí a střízliví.

Evangelium Mt 25,14-30
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si slu-

žebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal
jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého
pána ukryl. Po delší době se pán těch služebníků
vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten,
který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle –
dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně,
služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval
věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým
pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny,
a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další
dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně,
mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu
hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk;
sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal.
Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v
zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl:
‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím,
kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal?
Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já
bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má
deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude
vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není
k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a
skřípění zubů.’“

Texty k rozjímání
Lk 19,41-44
Horlivost pro Hospodina,
dnes těžko pochopitelná. Proto tvrdíme, že je málo
„povolání“. Rozhodnutí obětovat se, nelze-li jinak, odejít
na poušť. A odtamtud zachraňovat…
PÁTEK 24.11.
1 Mak 4,36-37.52-59
Lk 19,45-48
Radost a obnova národa začala obnovou chrámu. Jsou
ovšem národy, které při svém
vzniku chrámy boří.
SOBOTA 25.11.
1 Mak 6,1-13
Lk 20,27-40
Král Antioch, který šířil násilí, umírá v zoufalství. Na konci církevního roku mohu
vzpomenout na všechny pronásledovatele církve. Ne s
pocitem msty a zadostiučinění, ale spíš s lítostí…

Ohlášky
♣ V úterý slavíme památku Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě. Zveme na mši svatou v 17
hodin do Stachovic a v 18 hodin do Fulneku.
♣ Ve středu při mši svaté v 17 hodin v Děrném a
v 18 hodin ve Fulneku si připomeneme sv. Cecilii, pannu a mučednici, patronku církevní hudby.
♣ Ve čtvrtek slavíme památku sv. Klementa I.,
čtvrtého papeže a mučedníka. Zveme na mši sva-

NEDĚLE 26.11.
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ez 34,11-12.15-17
1 Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Den Páně 3

Ohlášky
tou v 17 hodin do Lukavce a
v 18 hodin do Fulneku.
♣ V pátek v 18 hodin zveme
do kostela ve Fulneku na mši
svatou s kázáním pro děti.
Děti se sejdou k nácviku písní
v 17 hodin na faře. Po mši
svaté zveme mladší mládež na
spolčo.
♣ V sobotu 25.11. v 16: hodin
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.
♣ Do kostela sv. Jiří ve
Vrchách zveme v sobotu 25.
listopadu v 16 hodin na koncert
Komorního orchestru
Kopřivnice. Koncert je poděkováním těm, kteří přispěli na
opravu varhan.
♣ Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, poslední
neděle liturgického roku. O
týden později začíná adventní
dobou nový církevní rok.
♣ V sobotu 2. prosince v 15
hodin zveme do kostela Nejsvětější Trojice na koncert
pěveckého sboru Ondrášek.
♣ A po koncertu zveme do
čajovny, kde se při dobrém
čaji společně připravíme na
nadcházející adventní čas.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou děti od 3. do 9. třídy
na děkanátní setkání. Letošní
setkání se uskuteční v Bílovci
2. a 3. prosince.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých
Ne 19.11.
Út 21.11.
St 22.11.
Čt 23.11.
Pá 24.11.
So 25.11.
Ne 26.11.

19.11. - 26.11.2017

Fulnek
Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
Za děti a mládež naší farnosti
Za † Václava Přibyla, rodiče
a za † Františku Černou
Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu
Mše svatá za farnost
Za † Vladimíra Vacka, rodiče
a sourozence
Za † rodiče z obou stran a živou
rodinu
Stachovice

Ne 19.11. Mše svatá za farnost
Út 21.11. ____________________
Ne 26.11. Za † Ladislava Petrů a živou rodinu
Děrné
Ne 19.11. Za rodinu Tichelmanovu a Sokolovu,
za duše v očistci
St 22.11. Za † Miroslava Krystka, za † a živou
rodinu Krystkovu a Šichorovu
Ne 26.11. Za † Annu Kolovratovou a celou její
rodinu
Lukavec
Ne 19.11. Robert Sokol
Čt 23.11. Kondiowská
Ne 26.11. Šindlerová 111
Vrchy
So 18.11. Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu
Ne 26.11. Za † rodiče Večeřovy, syna
a za † rodinu Martínkovu

