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D EN P ÁNĚ
10. neděle v mezidobí

10. června

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium nám předkládá
příběh, ve kterém je Kristus pokládán
za blázna. Místo aby měl rodinu, věnoval se svému řemeslu a v poklidu žil
uprostřed nazaretské komunity, chodil
po celé Palestině, uzdravoval, skoro
nejedl, málo spal a vůbec se choval
mimo běžně zavedené zvyklosti.
Klíčovým slovem, na
které se dnes zaměříme, je „zmocnit se“.
Zmocnit se Krista. Dokud byl Kristus malým
chlapcem,
žil
v naprosté poslušnosti
vůči své rodině. První
náznak čehosi zvláštního bylo, když ve dvanácti letech zůstal sám
v chrámě se zákoníky.
Ale na to se brzy zapomnělo a jeho další život nijak nevybočoval
z očekávání jeho okolí.
Pak ale přišel velký
zlom, když křtem u sv.
Jana Křtitele začal své dílo spásy. Vymanil se z pout požadavků své doby i
rodiny a zcela se zaměřil na splnění
úkolu, pro který se narodil a který ve
svém životě postupně ve vztahu
s Otcem rozpoznával: zachránit člověka od hříchů; stát se poslušnou obětí
Otci namísto lidstva, které toho nebylo, není a samo nebude nikdy schopno.
Dokud byl malým chlapcem, poslušně
následoval ty, kterým byl zde na zemi
svěřen. Jakmile však přišel jeho čas,
poslušně následoval pouze svého Otce,

aby k němu mohl přivést i nás. A zde se
ukrývá jádro problému, který někdy
s Kristem máme: Pokud nás Kristus vodí po
cestách, které se nijak neliší od cest ostatních
lidí, či námi předpokládaných a chtěných, je
vše v pořádku. Když ale v našem životě Kristus odbočí na cestu, kterou jít nechceme, nastává problém. I my dnes – stejně jako Ježíšova rodina tehdy – se můžeme ocitnout v situaci,
kdy nám bezděky z úst vypadnou slova: „On se snad
zbláznil. To po mně přece
nemůže chtít. Jak budu vypadat před známými a před
rodinou? Co si o mně budou myslet? Já tudy jít nechci!!!“
Čím
déle
setrváváme
v našem životě od křtu, tím
více Kristus roste a jde si,
kudy chce. Neposlouchá.
Chtěli bychom se ho zmocnit a přesvědčit ho, aby se
náš život vrátil na počátek,
kdy v nás byl Pán zrozen a
naše vzájemné společenství bylo tak sladké a
něžné. Aby byl zase tím malým, něžným a
neškodným Ježíškem.
V bezmoci nakonec zjišťujeme, že to nejde,
že máme na vybranou jít buď za ním, nebo
být bez něho. Kdo se ale odváží vydat se po
cestách Kristových, zjistí, že ačkoli se tak
usilovně snažil zmocnit se Pána, aby ho vedl,
kudy chtěl on sám, Kristus se nakonec zmocňuje jeho. A že je to lepší než na počátku našeho vzájemného „chození“. Anebo – jak to
řekl na svatbě v Káně – to nejlepší víno se
podává až nakonec.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 11.6. památka
sv. Barnabáše
Sk 11,21b-26; 13,1-3
Mt 10,7-13
„Křesťané, kristovci“. Poprvé
nás takto nazvali v Antiochii.
Kéž dokážeme svého Pána
dobře reprezentovat i v našem
století!
ÚTERÝ 12.6.
1 Král 17,7-16
Mt 5,13-16
Měli bychom mít víc sebevědomí a ukazovat společnosti
Kristovo světlo, které je v
každém z nás; pokud jej totiž
lidé neuvidí, budou jej hledat
jinde.
STŘEDA 13.6.
1 Král 18,20-39
Mt 5,17-19
Ježíšovo naplnění Tóry mělo
jinou podobu, než čekali jeho
současníci. Kéž jsem připraven korigovat své zaběhlé
představy o křesťanství, o
církvi.
ČTVRTEK 14.6.
1 Král 18,41-46
Mt 5,20-26
Předtím, než se spojím s Kristem, mám i já povinnost smířit se s lidmi. Do pozdravení
pokoje chci zahrnout i ty, kteří nejsou momentálně přítomní a které „nemusím“…
Jen tak je možné communio –
společenství, přijímání Jeho
Těla.
PÁTEK 15.6.

2 Den Páně

1. čtení Gn 3,9-15
Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj
Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem
se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“ Bůh
řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi
jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi
dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“ Hospodin
Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ Tu
řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to udělal,
buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými
zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po
všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a
jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty
budeš šlapat po jeho patě.“

Žalm 129
U Hospodina je slitování,
hojné u něho je vykoupení.
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, – Pane, vyslyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je nakloněn – k mé
snažné prosbě!
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, –
Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je odpuštění, –
abychom ti mohli v úctě sloužit.
Doufám v Hospodina, – duše má doufá v jeho
slovo, – má duše čeká na Pána – více než stráže
na svítání.
Více než stráže na svítání – ať čeká Izrael na
Hospodina, – neboť u Hospodina je slitování, –
hojné je u něho vykoupení. – On vykoupí Izraele
– ze všech jeho provinění.

2. čtení 2 Kor 4,13 – 5,1
Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je
řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem, a proto jsem mluvil“, věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť
víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s
Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před

něho. Všecko to se přece děje pro vás: čím více
se totiž rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude
potom projevovat vděčnost k Boží oslavě. A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chátrá, ale
duše se den ze dne zmlazuje, neboť nynější lehké
břemeno utrpení zjednává nám nad každou míru
věčnou tíhu slávy, protože nám neleží na srdci
věci viditelné, ale neviditelné. Věci viditelné přece pominou, ale neviditelné budou trvat věčně.
Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na
zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne
dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi.

Texty k rozjímání
1 Král 19,9a.11-16
Mt 5,27-32
Ježíš mě vede na hlubinu.
Pouhé dodržování toho, co je
v Zákoně, nestačí. Na prvním
místě je chtít dobro pro druhého. To je čistota srdce!

SOBOTA 16.6.
1 Král 19,19-21
Mt 5,33-37
Přísaha, braní si svaté věci za
svědka, je zbytečná, pokud
Evangelium Mk 3,20-35
mám Boha ve svém srdci. A
Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shro- pokud jej mám „v sobě“, on
máždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. se sám projeví v mém postoji.
Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili Nedám tak Zlému šanci!
se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z NEDĚLE 17.6.
Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: „Je posedlý Belze- 11. neděle v mezidobí
bubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých Ez 17, 22-24
duchů.“ Zavolal si je a mluvil k nim v podoben- 2 Kor 5, 6-10
stvích: „Jak může satan vyhánět satana? Je-li Mk 4, 26-34
království v sobě rozdvojeno, takové království
nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, tako- Ohlášky
vý dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ♣ Ve sbírce na opravu kostela
ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vnik- Nejsvětější Trojice se vybralo
nout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže 15 275 Kč.
toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu ♣ V úterý nebude korunka
dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všech- k Božímu milosrdenství,
no bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kte- odpolední adorace a výuka
rých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu náboženství.
svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude ♣ V pátek budou mít po mši
vinen věčným hříchem.“ To řekl proto, že tvrdili: svaté setkání ministranti.
„Je posedlý nečistým duchem.“ Přišla jeho mat- ♣ V rámci koncertů cyklu
ka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho „Čtvero ročních období – huzavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: dební výlety“ zveme do kos"Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě tela sv. Petra a Pavla
ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji v Děrném v sobotu 16. června
příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli do- v 18 hodin na varhanní recitál
kola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to Andrzeje Bialka.
jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to ♣ Mše svatá v Jílovci
je můj bratr i sestra i matka."
s nedělní platností bude
Den Páně 3

Ohlášky
v sobotu 23. června
♣ V neděli 24. června zveme
na pouť ke sv. Janu Křtiteli do
Lukavce a o týden později 1.
července na pouť ke sv. Petru
a Pavlu do Děrného. Poutní
bohoslužby začnou v 9 hodin
a po obou bude následovat
eucharistický průvod.
♣ V pondělí 2. července
se uskuteční diecézní setkání
dětí s otcem biskupem –
Prašivá 2018. Zveme všechny
děti i s rodiči a prarodiči k
účasti; letošní setkání má
název „Tvoříme mosty“.
Dopravu si zajistí každý sám.
♣ V pondělí 2. července
doputují do Fulneku mladí
poutníci pěší pouti na
Velehrad. Prosíme ty, kteří je
mohou přijmout do svých
domovů a poskytnout jim
nocleh a jídlo, aby se
přihlásili u paní Ludmily
Erteltové.
♣ Děkánát Bílovec zve
v pátek 22. června na poutní
zájezd od Branic a Glubczic.
Program: mše svatá a prohlídka „Městečka milosrdenství“
v Branicích, které založil biskup
Nathan,
v kostele
v Glubczicích budeme přítomni slavnostnímu požehnání restaurovaného novogotického oltáře Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Přihlásit se můžete v zákristii.
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Úmysly mší svatých

10.6. - 17.6.2018
Fulnek

Ne 10.6. Za † Jaroslava Dubce a za živou
rodinu
Út 12.6. Za † rodiče z obou stran a syna
s prosbou o požehnání pro živou
rodinu
St 13.6. Mše svatá za farnost
Čt 14.6. Josefa Peterka, manželku a syna
Pá 15.6. Na poděkování za dožitá životní
jubilea a do dalších let prosím o Boží
požehnání pro celou rodinu Seidlerovu
a Šenkovu
So 16.6. _______________________
Ne 17.6. Za † Marii Kubovou, manžela a živou
rodinu
Stachovice
Ne 10.6. ________________________
Út 12.6. ________________________
Ne 17.6. ________________________
Děrné
Ne 10.6. Za † Bohumíra Storzera a otce
St 13.6. Za † Josefa Kolovrata a Josefa Lukáše
a za živou rodinu
Ne 17.6. Za † rodiče Hortlovy a vnuka
Lukavec
Ne 10.6. Šenk
Čt 14.6. Seidler
Ne 17.6. Konrádová

Vrchy

Ne 10.6. Za † Františku Hansgutovu, manžela,
děti a vnuky
Ne 17.6. Za † rodinu Dunajovu a k Panně Marii
o ochranu za živou rodinu

