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

D EN P ÁNĚ
11. neděle v mezidobí

17. června

neprodejné

K zamyšlení
Z evangelií víme, že když Kristus chodil Palestinou, všude kázal, aby lidé
činili pokání, protože se přiblížilo Boží
království. Logické bylo, že ti, kdo za
ním chodili v zástupech, se ho ptali, co
tím Božím královstvím myslí.
Boží království je, nebo začíná tehdy a
tam, kde se semeno zdánlivě zmaří,
ztratí
z dohledu,
prostě je zahrabáno
do země. Co to znamená? Oním semenem, které padlo do
země, byl především Kristus, který
se za nás obětoval.
Přišel proto, aby
vypil kalich věrnosti svému Otci až do
konce. A právě skrze smrt z lásky a
věrnosti Otci byl prodchnut Duchem
Svatým a vstal z mrtvých.
Kristus nás vybízí, abychom na sebe
brali každého dne své kříže a následovali ho. Také my máme ve svých malých, neznámých životech padat do
země a umírat ve svých přáních a tužbách, které jsou tak často prodchnuty
žádostmi světa kolem nás. Všude tam,
kde člověk dává příležitost ke smrti
sebe sama, stále více roste a rodí se
Boží duch.
Někdy hledáme metody duchovního
růstu, čteme spisy prvních mnichů a
jejich rady z pouště, a je to jistě dobré.
Snad prahneme po nějakém duchovním učiteli. I to, když se podaří, je vel-

ký přínos. Snažíme se porozumět duchovnímu růstu. Kristus ale říká, že tento růst se
děje, ani člověk neví jak. Děje se, semeno
roste a přináší plody, a to za podmínky, že
nejprve padlo do země. Naší hlavní starostí
tedy není vědět jak, ale „zapadnout do hlíny“.
Ve svém životě vlastně ani nevidíme příležitosti, jak umírat sám sobě. Pak mě, spokojeně
si čtoucího zajímavou knihu, manželka poprosí,
jestli bych jí pomohl odnést vyprané prádlo. První
emoce, která mě zaplaví,
je nechuť. Vstát, když pohovka je tak měkká a pohodlná, a navíc kniha začíná být v tuto chvíli velmi napínavá. Copak to
nemůže deset minut počkat? Než se rozhoupu,
žena už stojí s těžkým košem plným prádla ve dveřích a s úsměvem,
nikoli s výčitkou, se ptá, jaká je kniha. A já
vím, že to malé, snad nejmenší zrnko, které
jsem měl možnost v sobě nechat padnout do
země, už tu není. A tak se modlím za odpuštění, svou milovanou ženu prosím o totéž a
pevně doufám, že za pár dní to dopadne jinak.
Semeno, o kterém Kristus hovoří, je to nejmenší ze všech. Nemusíme hledat velké příležitosti, jak umírat sami sobě, svým neochotám, nechutím atd. Může to být něco docela
malého, ale musíme to nechat umírat. A pak
najednou zjistíme, že „nepotřebujeme“ pouštní otce ani metodiky duchovního růstu, protože když je náhodou otevřeme, zjistíme, že
píší o tom, co prožíváme.

Texty k rozjímání

1. čtení Ez 17,22-24

PONDĚLÍ 18.6.
1 Král 21,1-16
Mt 5,38-42
Nastavení „druhé tváře“ neznamená nechat se otloukat.
Spíš nastavit špatnosti zrcadlo
a tak ji usvědčit! Ano, a udělat tím vždy „něco navíc“.

Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z vrcholku
vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho
nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko
vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky, ponese
plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve
stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní
stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vyÚTERÝ 19.6.
soký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout
1 Král 21,17-29
stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já,
Mt 5,43-48
Církev vítězí nad svými ne- Hospodin, jsem to řekl a učinil.“
přáteli právě tím, že se za ně
modlí. Dnes mě Pán znovu Žalm 91
zve k dokonalosti – chce
Dobré je chválit Hospodina.
opravdu, abych byl Jeho obrazem.
Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé milosrdenství
STŘEDA 20.6.
– a za noci tvou věrnost.
2 Král 2,1.6-14
Spravedlivý pokvete jak palma, – poroste jak
Mt 6,1-6.16-18
Můj vztah k Bohu je maxi- cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni v domě
málně intimní a důvěrný. Prá- Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho
vě ve skrytosti se mohu při- Boha.
pravit na společné slavení s Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou
celou církví! Pocta vzdávaná šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spravedlivý je
veřejně pak bude upřímnější.
Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti.
ČTVRTEK 21.6.
Sir 48,1-15 (řec. 1-14)
Mt 6,7-15
Vezmu Pána za slovo: kéž nás
v našich pokušeních neopouští! Zamyšlení nad tolikrát již
vyřčenými prosbami mě má
přivést k hlubšímu pohledu na
modlitbu Páně.
PÁTEK 22.6.
2 Král 11,1-4.9-18.20
Mt 6,19-23
2 Den Páně

2. čtení 2 Kor 5,6-10
Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako vyhnanci
v cizině, daleko od Pána. To proto, že v nynějším
stavu v Boha jen věříme, ale dosud ho nevidíme.
Jsme však plni důvěry a chtěli bychom raději
opustit domov tělesný a odebrat se do domova k
Pánu. A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom se mu líbili, ať už v domově těla zůstáváme, nebo se z něho odebíráme. My všichni se
přece musíme objevit před Kristovým soudem,

aby každý dostal odplatu za to, co za života udě- Texty k rozjímání
lal dobrého nebo špatného.
Čistý, jednoduchý pohled je
výzvou společnosti, která toEvangelium Mk 4,26-34
lik věcí zastírá, komplikuje a
Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podobné snaží se, aby pravda nevyšla
člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, najevo. I zde může Ježíšův
nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a pohled uzdravovat!
roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší
plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno SOBOTA 23.6.
v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned člo- 2 Kron 24,17-25
Mt 6,24-34
věk vezme srp, protože nastaly žně.“ Řekl také:
Kdybych se opravdu řídil tě„K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým mito slovy, Ježíšův klid a popodobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné koj by mě udělal tolik šťastzrnko: Když se zasévá do země, je menší než ným a vyzařovaly by ze mě
všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vze- do okolí…
jde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny;
vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v NEDĚLE 24.6.
jeho stínu.“ Mnoha takovými podobenstvími jim Slavnost Narození sv. Jana
hlásal Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez Křtitele
podobenství k nim nemluvil. Když však byl se Iz 49,1-6
Sk 13,22-26
svými učedníky sám, všechno vysvětloval.
Lk 1,57-66.80

Maria, pomoz.

Maria, pomoz.

♣ Dnešní sbírka je určena na podporu TV NOE.
Maria, pomoz,
♣
Dnes odpoledne v
15:30
zveme
k znovuobnovení obrázku Andělů Strážných
přišel čas,
v lesíku u Nadějova. Trasa: z Fulneku po modré milostivá Matko slyš náš hlas!
turistické značce do Lukavce, přes louku NaděV nebezpečí a strádání
jovského údolí, cesta stoupá do kopce.
přímluva Tvá nás ochrání.
♣ V pátek bude mše svatá s katechezí pro děti.
Lidská
kde síla bezmocná,
Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši svaté zveme na spolčo.
Tvá kyne ruka pomocná;
♣ Odjezd na poutní zájezd od Branic je v pátek
neoslyš proseb dítek svých,
22. června v 8:25 z Kostelce a v 8:30 z náměstí
k Tobě tak vroucně lkajících;
ve Fulneku.
Matkou ukaž se laskavou,
♣ Mše svatá v Jílovci s nedělní platností bude
v sobotu 23. června v 17 hodin.
sešli nám v nouzi
♣ V neděli 24. června zveme na pouť ke sv. Janu
pomoc svou;
Křtiteli do Lukavce a o týden později 1. červenMaria, pomoz, přišel čas,
ce na pouť ke sv. Petru a Pavlu do Děrného.
milostná
Matko, slyš náš hlas.
Poutní bohoslužby začnou v 9 hodin a po obou
Amen.
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

17.6. - 24.6.2018

bude následovat eucharistický
Fulnek
průvod.
♣ Zveme děti a jejich rodiny Ne 17.6. Za † Marii Kubovou, manžela a živou
rodinu
v pátek 29. června na mši svaÚt
19.6.
_______________________
tou, při které budeme děkovat
za uplynulý školní a kateche- St 20.6. _______________________
tický rok. Děti se sejdou Čt 21.6. Za † švagra a za † rodinu Ivánkovu
k nácviku písní v 17 hodin na
a požehnání pro živou rodinu
faře. Po mši svaté bude setká- Pá 22.6. Za † Jana Starečka a za živou rodinu
ní na farní zahradě. Doneste So 23.6. _______________________
sebou párky k opékání. Od 17 Ne 24.6. Za † syna a manžela a za živou rodinu
hodin bude příležitost ke svaBesedovu
té zpovědi.
♣ V pondělí 2. července
Stachovice
se uskuteční diecézní setkání
dětí s otcem biskupem – Prašivá 2018. Zveme všechny
děti i s rodiči a prarodiči k Ne 17.6. ________________________
účasti; letošní setkání má ná- Út 19.6. ________________________
zev „Tvoříme mosty“. Dopra- Ne 24.6. Za † Jana Krhuta, rodiče z obou stran
a živou rodinu
vu si zajistí každý sám.
♣ V pondělí 2. července doDěrné
putují do Fulneku mladí poutníci pěší pouti na Velehrad.
Prosíme ty, kteří je mohou Ne 17.6. Za † rodiče Hortlovy a vnuka
přijmout do svých domovů a St 20.6. Za rodinu Chrástkovu a Soukupovu
poskytnout jim nocleh a jídlo, Ne 24.6. Za † a živou rodinu Feilhauerovu
aby se přihlásili u paní Ludmily Erteltové.
Lukavec
♣ V době od 27. června do 9.
srpna zveme do kostela Nejsvětější Trojice na výstavu Ne 17.6. Konrádová
„Svědkové lidskosti“ – odpůr- Čt 21.6. Sokol Čeněk
ci nacismu z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech Ne 24.6. 9:00 Mše svatá za farnost
1938 - 1495. Výstava představuje osudy deseti lidí, kteří se
Vrchy
z křesťanského přesvědčení
postavili proti nacismu a padli
za oběť tomuto režimu. Jed- Ne 17.6. Za † rodinu Dunajovu a k Panně Marii
ním z nich byl i německý duo ochranu za živou rodinu
chovní, pallottin Richard Ne 24.6. Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče
Henkes SAC.
a sourozence
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