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

D EN P ÁNĚ
13. neděle v mezidobí

1. července

neprodejné

K zamyšlení
Příběhy dvou nemocných v dnešním
evangeliu nás učí něco podstatného o
víře. Prvním je žena, která ztratila veškerou naději, že by jí soudobá medicína mohla pomoci. Navíc, i kdyby se
objevil nějaký nový a účinný lék, už
by na něj neměla peníze. Všechen majetek totiž až do této chvíle vydala na
léčbu. Druhým
je otec mladé
dívenky, o kterou se bojí, aby
nezemřela.
Přes veškerou
jeho snahu si
však smrt jeho
dceru nakonec
vzala.
Žena
s krvotokem
slyšela o Kristu
a o tom, jak
uzdravuje nemocné, chromé a posedlé.
Jenomže ti všichni se k němu mohli
alespoň přiblížit. Ona, jako nečistá,
však v uzdravující dotyk doufat nemohla. Podle Mojžíšova zákona (srov.
Lev 15) by bylo nečisté cokoli, čeho
by se dotkla, a nečistý by byl i ten, kdo
by se dotkl jí anebo věcí, jichž se ona
sama dotkla v době svého krvácení. Ta
žena byla nesmírně ubohá. V běžném
životě byly ženy v období menstruace
z izraelské společnosti vyčleněny na
dobu jednoho týden. Pak bylo vše ritu-

álně očištěno a ony mohly opět mezi ostatní.
Pro ni však tato oddělenost platila již dvanáct
let. Bylo to nepředstavitelné vězení. Její jedinou nadějí byl Kristus. Už byla velmi zoufalá, a tak nedbala na to, že svou přítomností
v tlačícím se davu činí nečistými všechny,
kterých se dotýká. Ale nesměla poprosit o
uzdravení stejně jako ostatní – nahlas. Musela by totiž říct, čím
trpí. A to by jistě
vzbudilo velké pobouření. Zbývalo jen jediné: víra, že Kristova
moc je tak veliká, že i
když se dotkne byť jen
jeho roucha, pomůže jí
to. A měla pravdu.
Nikdy nesmíme posuzovat víru druhých, ať
v minulosti, nebo dnes,
kteří
se
dotýkali/
dotýkají svatých relikvií či svatých obrazů, anebo dělají něco
jiného, co nám, novodobým racionalistům,
připadá jako z temného středověku – že jde
jen o jakési pobožnůstkářství a nezralost ve
víře. Může to tak být, ale také nemusí. Posoudit to může jenom Bůh, tak jako tehdy v tom
mačkajícím se davu. Desítky, ba stovky lidí
se ho dotýkaly, ale pouze dotek této ženy
Kristus zaregistroval. Protože měla víru. Měla víru, a proto se dotkla Když dva dělají totéž, není to totéž, a naši jiskřičku víry a touhy
Bůh rozpozná, ať už se projeví jakýmkoli
způsobem.

Texty k rozjímání

1. čtení Mdr 1,13-15; 2,23-24

PONDĚLÍ 2.7.
Am 2,6-10.13-16
Mt 8,18-22
Bezodkladné odhodlání. Není
právě neschopnost k činu příčinou nedostatku povolání,
nechuti zavázat se k manželství, strachu ze ztráty
(falešné!) svobody?

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí.
Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci na
světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich není;
ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost smrti
nepodléhá. Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udělal ho jak obraz vlastní přirozenosti,
ale ďáblovou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji
ti, kdo jsou v jeho moci.

ÚTERÝ 3.7. svátek sv. Tomáše
Ef 2,19-22
Jan 20,24-29
„Dokud neuvidím, neuvěřím,“ slyšeli jsme možná i od
našich současníků. Ale oni
(na rozdíl od Tomáše) mají
strach dotknout se bolestí tohoto světa.

Žalm 29
Chci tě oslavovat, Hospodine,
neboť jsi mě vysvobodil.
Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě
vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade mnou
radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí
jsi vyvedl mou duši, – zachovals mi život mezi
těmi, kteří do hrobu klesli.
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte
díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv
trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, –
zvečera se uhostí pláč, – zjitra však jásot.
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v
tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit
navěky.

STŘEDA 4.7.
Am 5,14-15.21-24
Mt 8,28-34
Jako bychom slyšeli hlasy
současné společnosti: co je ti
do nás? Není důvodem odmítání Boha strach, že si na mě
(který mu ostatně patřím) bude dělat nároky, že budu 2. čtení 2 Kor 8,7.9.13-15
muset změnit život?
Bratři! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře i
ČTVRTEK 5.7. slavnost
ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, ktesv. Cyrila a Metoděje
rou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte i v
Iz 61,1-3a
tomto díle lásky. Znáte přece milost našeho Pána
2 Kor 4,1-2.5-7
Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás
Lk 10,1-9
Ježíš posílá své učedníky po chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Nedvou. Na obou našich věroz- bylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni ulehčivěstech je zřejmé, že se li, a sami do ní upadli. Spíše má nastat jakési vyosvědčili. Podmínkou úspě- rovnání: za nynějších okolností to, co vám přebýchu při hlásání radostné zvěsti vá, jim prospěje v nedostatku, aby zase jejich
jsou bratrské vztahy. Vzor pro přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak se to
dnešní dobu, stavící na úspě- vyrovná, jak stojí v Písmu: „Kdo nasbíral mnoho,
chu jednotlivce!
tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl nedostatek.“
PÁTEK 6.7.
2 Den Páně

Evangelium Mk 5,21-43
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem
něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na
břehu moře, přišel k němu jeden z představených
synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl
mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška
umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za
ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která
dvanáct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u
mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na
léčení, ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál
hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a
zezadu se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli
se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“
A hned jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že
je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě
poznal, že z něho vyšla zázračná moc. Obrátil se
proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl
mých šatů?“ Jeho učedníci mu odpověděli:
„Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se:
Kdo se mě to dotkl!“ Ale Ježíš se rozhlížel, aby
uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá
ustrašená a rozechvěná – věděla dobře, co se s ní
stalo – padla před ním na zem a pověděla mu
celou pravdu. On jí na to řekl: „Dcero, tvá víra tě
zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, zbavena
svého neduhu!“ Zatímco ještě mluvil, přišli lidé
z domu představeného synagogy se zprávou:
„Tvá dcera umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?“
Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen věř!“ Nedovolil
nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a
jeho bratru Janovi. Přišli k domu představeného
synagogy a viděli tam rozruch, lidi, jak pláčou a
velmi naříkají. Vešel dovnitř a řekl jim: „Proč
jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však všechny
vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a
své společníky a šel do světnice, kde dítě leželo.
Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned vstalo
a chodilo – bylo jí dvanáct let. Lidé byli úžasem
jako bez sebe. Ježíš jim přísně přikázal, že se to
nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

Texty k rozjímání
Am 8,4-6.9-12
Mt 9,9-13
Ježíš dokázal vidět a objevit
člověka v tom, který měl
možná jako celník nevalnou
pověst a nad kterým mnozí
ohrnovali nos. Chci se to také
naučit, a tím zlidštit instituce,
nemocnou společnost, ve které žiji.
SOBOTA 7.7.
Am 9,11-15
Mt 9,14-17
Kristovo poselství vyžaduje
stále nový přístup. Není určeno k zakonzervování. Nenechá se uzavřít do starých, byť
úctyhodných obalů.

NEDĚLE 8.7.
14. neděle v mezidobí
Ez 2, 2-5
2 Kor 12, 7-10
Mk 6, 1-6

Ohlášky
♣ Mladí poutníci pěší pouti
Opava - Velehrad doputují do
Fulneku zítra, tj. v pondělí 2.
července mezi 17:30 – 18:00.
Prosíme ty, kteří poutníky
ubytovávají, aby se dostavili
v daný čas na faru.
♣ V úterý 3. července zveme
v 7 hodin na mši svatou do
Fulneku, kterou bude celebrovat pomocný biskup
Mons. Martin David. Mši svatou budeme společně slavit
s poutníky. Odpoledne zveme
k modlitbě korunky k Božímu
milosrdenství. Večerní mše
svatá a odpolední adorace
v kostele ve Fulneku nebude.
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

♣ Ve čtvrtek na slavnost sv.
Cyrila a Metoděje zveme v 8
hodin na mši svatou do koste- Ne
la ve Fulneku a v 19 hodin do Út
kostela v Lukavci. Odpoledne St
zveme k modlitbě korunky Čt
k Božímu milosrdenství. Večerní mše svatá a odpolední Pá
adorace v kostele ve Fulneku
So
nebudou.
♣ Tento týden je první pátek Ne
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a budeme navštěvovat ne- Ne
mocné. Od 17 hodin bude
příležitost ke svátosti smíření
♣ Na pouť děkanátu Bílovec
za nová kněžská a řeholní Út
povolání a za obnovu rodin Ne
srdečně zveme v sobotu 7.
července do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku.
Program: 16:00 modlitba sv.
růžence, 17:00 adorace Nej- Ne
světější Svátosti, 18:00 mše St
svatá, celebruje Mons. Franti- Ne
šek Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský s kněžími děkanátu Bílovec.
♣ O prázdninách nebudou
sobotní
mše
svaté
v Jerlochovicích, Jestřábí a Ne
v Jílovci.
Čt
♣ Do kostela ve Fulneku zveme na výstavu „Svědkové Ne
lidskosti“ – odpůrci nacismu
z řad sudetoněmeckých křesťanů v letech 1938 - 1945.
Výstava představuje osudy
deseti lidí, kteří se z křesťan- Ne
ského přesvědčení postavili
proti nacismu a padli za oběť Ne
tomuto režimu.
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1.7. - 8.7.2018
Fulnek

1.7.
3.7.
4.7.
5.7.

Za † Františka Pešla a rodiče
7:00 _____________________
_________________________
8:00 Za † Otýlii Vidlákovou a oba
manžely, syny a dcery s rodinami
6.7. Za členy živého růžence
7.7. Za † Jindřicha Hyvnara a manželku
8.7. Za Marii Bednaříkovou a dva syny
Stachovice
1.7. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
syny, Annu Obšivačovou, Evu
Sýkorovou a živou rodinu
3.7. Za členy živého růžence
8.7. Za † rodiče Růčkovy, syny, dceru, zetě
a živou rodinu
Děrné
1.7. Poutní mše svatá za farnost
4.7. Za členy živého růžence
8.7. Za † Zdeňku a Antonína
Svobodníkovy a za živou rodinu
Lukavec
1.7. Maleňáková Hedvika
5.7. Za členy živého růžence
8.7. Sokolová Ludmila
Vrchy
1.7. Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru
Alenu, rodiče a sourozence
8.7. Za † rodinu Kratinovu a Brázdilíkovu
a za živou rodinu

