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

D EN P ÁNĚ
14. neděle v mezidobí

8. července

K zamyšlení
Nazareťané Krista odmítli. Místo, kde
Ježíš po desítky let žil, se k němu obrátilo zády. Mohli bychom je odsoudit
a divit se, jak je to vůbec možné. Jak
mohli mít tak malou víru? Vždyť uzdravoval na mnoha místech? A všude
se na něho tlačily zástupy v takovém
počtu, že se mohl
sotva pohnout a často ani neměl kdy se
najíst. Jak je možné,
že Nazaret byl pro
Krista
„propadákem“?
Podívejme se na to z
jejich pohledu. Znali
ho odmala. Vyrostl
mezi nimi; nejprve
pracoval s Josefem
v dílně a pak ji převzal sám. Hodný,
laskavý a hlavně
zbožný pracant. Ale
nic víc by o něm asi
říct nedokázali. Žádné zázračné uzdravení či nasycení hladových. O vzkříšení mrtvých ani nemluvě. Nic takového, co dělá po všech
vesnicích v celém Izraeli, se u nich
nestalo.
Možná že malá víra, či nevíra vyrůstá i
z kořene duchovní závisti. Ostatním
tolik pomáhá, a u nás nechal zemřít či
nemocí se trápit tolik lidí. A tak v této
nevíře mohla být přítomna i závist a
vzdor. Když nám nedal ve chvílích
nouze a utrpení to, co plnými hrstmi
rozdává na potkání, proč bychom ho
měli přijmout?
Tento příběh evangelia se neodehrál
pouze v minulosti v Nazaretu. Snadno

neprodejné

se může stát i naším příběhem. Nikdy jste
uvnitř sebe sama nepocítili závist, že Bůh
pomáhá druhým více než vám? Že z jejich
života jakoby vyzařuje Boží milost, zatímco
vy se ploužíte ve stínu? Nikdy jste neměli
pocit, že ve vašem životě je Kristus pouhým
synem tesaře, ale v životech druhých mocným Božím Synem?
Důvodů, proč tomu tak je,
může být více a rovněž nelze říci, že u všech je to stejné. Odvážím se však tvrdit,
že ti, v jejichž životě je
Kristus Božím Synem, nejen
věří v jeho skutečnou, přítomnou moc, ale také se na
něho „tlačí“. Nevyvíjejí nátlak, ale tlačí se do jeho
blízkosti. Jsou jím přitahováni jako magnetem. Není
pak divu, že mezi nimi a
Kristem občas přeskočí jiskra, kterou jim můžeme závidět. Záleží jen na nás,
kým budeme. Jestli zhrzeným obyvatelem Nazareta, který Kristu vyčítá, co všechno pro něho v minulosti neudělal,
nebo tím, kdo se tlačí v davu, protože Kristus
je jeho jedinou nadějí a on se ho prostě musí
stůj co stůj dotknout.
A na závěr jedno varování. Pokud se chcete
začít na Krista více „tlačit“ především proto,
aby vám pomohl, můžete být zklamáni. Čím
blíže Kristu totiž budeme, tím více mu budeme podobni. A Kristus tu nebyl proto, aby
Otec plnil jeho přání a stesky, ale aby on plnil přání Otce – pomáhat všem potřebným,
kteří u něho nacházeli úlevu. A to je kříž, ale
také jediná cesta, jak prožívat blízkost
s Kristem, na kterou u druhých tak lačně a se
závistí možná hledíme.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 9.7.
Oz 2,16b.17b-18.21-22
Mt 9,18-26
Vztah Hospodina k lidu, který
chce získat, je přirovnán k
manželskému svazku. Dokážeme pevností našich vzájemných vztahů Pána udržet mezi
sebou?
ÚTERÝ 10.7.
Oz 8,4-7.11-13
Mt 9,32-38
Falešný bůžek nemusí být
zhmotnělý jako tenkrát. Na
místo pravého Boha může být
nastolen kult lži, sebeprosazování, uspokojení z falešného
obrazu, který jsme si o Bohu
sami udělali…

STŘEDA 11.7.
svátek sv. Benedikta
Př 2,1-9
Mt 19,27-29
Z moudrosti poznání vyplyne
touha po Bohu. Nevnucující
se nabídka. Šance pro celý
kontinent, jehož ochráncem je
svatý Benedikt.
ČTVRTEK 12.7.

2 Den Páně

1. čtení Ez 2,2-5
Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. Slyšel
jsem, jak Bůh mluví ke mně a praví: „Synu člověka! Já tě posílám k synům Izraele, k odpadlému národu, který ode mě odstoupil; oni i jejich
otcové byli mi nevěrní až do dneška. Jsou to lidé
drzé tváře a zatvrzelého srdce, k nimž tě posílám.
Řekneš jim: Tak praví Pán, Hospodin! A oni – ať
už poslechnou, nebo ne, – je to vskutku vzpurné
plemeno – musí poznat, že byl mezi nimi prorok!“

Žalm 122
Naše oči hledí na Hospodina,
dokud se nad námi nesmiluje.
Zvedám své oči k tobě, – který trůníš na nebi. –
Hle, jako oči služebníků hledí – na ruce svých
pánů.
Jako oči služebnice hledí – na ruce své paní, –
tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Boha, –
dokud se nad námi nesmiluje.
Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se nad
námi, – neboť jsme přesyceni pohanou. – Přesycena je naše duše – výsměchem boháčů, pohanou
pyšných.

2. čtení 2 Kor 12,7-10
Bratři! Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil,
byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby
mě bil do tváře. To proto, aby se mě nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána,
aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: „Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve
slabosti.“ Velmi rád se tedy budu chlubit spíše
svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova
moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří,
nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším to pro
Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem
silný.

Evangelium Mk 6,1-6
Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho doprovázeli. Příští sobotu začal učit v synagoze. Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užaslí: „Kde
se to v něm vzalo? Jaká moudrost mu byla dána!
A takové zázraky se dějí jeho rukama! Copak to
není ten tesař, syn Mariin a příbuzný Jakubův,
Josefův, Judův a Šimonův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi námi?“ A pohoršovali se nad ním.
Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a ve své
rodině.“ A nemohl tam udělat žádný zázrak; jenom na několik málo nemocných vložil ruce a
uzdravil je. A divil se jejich nevěře. Obcházel
pak okolní vesnice a učil.

Udělej si čas ….
Udělej si čas na lásku.
Je to tajemství věčného mládí.
Udělej si čas na smích.
Je to hudba srdce.
Udělej si čas na pláč.
Je to znamení velikého srdce.
Udělej si čas na čtení.
Je to pramen vědění.
Udělej si čas na poslechnutí jiných.
Je to síla inteligence.
Udělej si čas na hraní.
Je to svěžest dětství.
Udělej si čas na svůj život, protože čas letí!
A nikdy se nedá vrátit.
Udělej si čas na snění.
Je to dech štěstí!
Udělej si čas milovat a být milován.
Je to největší dar země.
Udělej si čas k myšlení.
Je to zdroj síly.
Udělej si čas na dávání.
Den je příliš krátký, když myslíš jen na sebe.

Texty k rozjímání
Oz 11,1-4.8c-9
Mt 10,7-15
Kéž jsou i dnes rodinné vztahy obrazem Boží lásky! Budu
myslet na rodiny, kde otcovská láska chybí…
PÁTEK 13.7.
Oz 14,2-10
Mt 10,16-23
Dokážu po svátosti smíření
prožít podobnou radost z návratu? Obnovený Boží život
ve mně má být rosou, novými
květy!
SOBOTA 14.7.
Iz 6,1-8
Mt 10,24-33
Když si uvědomím svou nedostatečnost, i já mohu očekávat Boží očištění. Podobnou
„desinfekcí ohněm“ je svátost
křtu se svým povoláním k
všeobecnému kněžství.
NEDĚLE 15.7.
15. neděle v mezidobí
Am 7,12-15
Ef 1,3-14
Mk 6,7-13

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
postarali o poutníky pěší pouti
Opava – Velehrad.
♣ Děkujeme také těm, kteří se
zasloužili o krásné prožití
poutní mše svaté v Lukavci a
v Děrném.
♣ Ve sbírce na opravy farního
kostela se vybralo 19 440 Kč.

Úmysly mší svatých

8.7. - 15.7.2018
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

8.7.
10.7.
11.7.
12.7.
13.7.
14.7.
15.7.

Za Marii Bednaříkovou a dva syny
Za † Marii Brožovou
Mše svatá za farnost
____________________
____________________
____________________
Za † Anna Gruba
Stachovice

♣ Prázdninový pořad boho- Ne 8.7. Za † rodiče Růčkovy, syny, dceru, zetě
služeb:
a živou rodinu
Út 10.7. Za † Annu Porubovou, manžela,
Sobota 14. července:
dceru, zetě, s prosbou o ochranu Panny
17:00 – Děrné
Marie pro živou rodinu
18:00 – Vrchy
Ne 15.7. Za † Zdeňka Vojůvku, syna a živou
rodinu
Neděle 15. července:
7:30 – Stachovice
9:00 – Fulnek
10:30 – Lukavec

♣ V neděli 22. července zveme v 15 hodin na pobožnost
ke svaté Anně u kapličky za
Lukavcem.

Děrné
Ne
St
So

8.7. Za † Zdeňku a Antonína
Svobodníkovy a za živou rodinu
11.7. Za † Věrku Šimurdovou
14.7. 17:00 Za † Boženu Holbovou
a manžela, za živou rodinu, za
profesorku Chlápkovou
Lukavec

Ne 8.7. Sokolová Ludmila
Čt 12.7. Godiš Jiří
Ne 15.7. Sokolová Veronika
Vrchy
Ne
So
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8.7. Za † rodinu Kratinovu a Brázdilíkovu
a za živou rodinu
14.7. 18:00 Za † rodinu Dratvovu,
Zelinkovu a za celou živou rodinu

