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

D EN P ÁNĚ
18. neděle v mezidobí

5. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Bůh to má s námi lidmi, se svou láskou, někdy hodně těžké. Jako každý
zamilovaný, touží se své milé a jediné
přiblížit a obejmout ji. Touží nám pohledět do očí a rozplynout se v nich.
Ale jakmile k nám udělá krok a už už
se chystá natáhnout k nám své
něžné ruce, my
začneme bedlivě
zkoumat,
jaký
dárek pro nás v
nich má.
Kristus nasytil pět
tisíc mužů a nepočítaně žen i dětí.
V jejich bídném,
mnohdy
plném
hladu a každodenně nejistém životě
to bylo něco mimořádného. Byli ochotni udělat cokoliv, aby se jim neztratil a neutekl. Námahu, kterou podstoupili, aby oběhli
celé Galilejské jezero, nelitovali. Chtěli toho, který by do jejich života přinesl stabilitu jídla. Pro ně a pro jejich
děti.
Ježíš jim nevyčítá, že se jejich zájem
zaměřil na chléb. Pouze se pokouší
jejich pozornost a zájem posunout výš.
„Je ještě něco mnohem potřebnějšího,
co vám mohu dát. A tu námahu, kterou
jste vynaložili na opětovné setkání se
mnou kvůli jídlu, je třeba vynaložit na
něco jiného. Na pokrm, který nasytí
vaši duši a dá vám věčný život. To, že

jsem vás nasytil, bylo sice důležité a v tu
chvíli nutné, ale mám toho pro vás připraveno mnohem víc.“
Uvědomuji si, že v mém životě došlo k několika skutečně zázračným nasycením. Okamžikům, kdy Bůh zasáhl a vykonal cosi, co by se
dalo považovat za zázrak.
Zároveň jsem si ale vědom, jak silnému pokušení jsem byl vystaven,
když jsem se domníval,
že Bůh je ten, kdo bude
zázračně konat vždy,
když mu v modlitbě
nahlásím problém. A že
jsem byl ochoten vyvinout značné úsilí, abych
ho o potřebnosti zásahu
přesvědčil. Ale jeho pomoc, kterou vykonal, byla znamením, že je schopen pro mě vykonat i takové věci, o kterých
bych si ani nedovolil snít.
Které to jsou? Kdo z nás vidí do Božích skladů a ví, jaké poklady má připraveny pro svou
nevěstu? Pokud se rozhodneme vynaložit
námahu na setkání s Bohem ne proto, co dává, ale jaký je, pokud se naše námaha stane
toužebnou zvědavostí po něm, sami to zjistíme. Je jisté, že zázračná nasycení budou pokračovat, i když ne stále a tehdy, kdy bychom
chtěli, ale naše srdce bude nasyceno zcela
jinak. Usilujme o Krista, modleme se, rozjímejme Písmo, navštěvujme bohoslužby, přijímejme jeho tělo a krev. Ale hledejme za tím
vším jeho, který je víc než jen automat na
řešení našich problémů.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 6.8.
svátek Proměnění Páně
Dan 7,9-10.13-14 nebo
2 Petr 1,16-19
Mk 9,2-10
Tito tři apoštolové poznají i
úzkost v Getsemanech. Kéž
slavné dny, kdy vnímáme Pánovu slávu, jsou průpravou,
abychom neselhali, neusnuli…

1. čtení Ex 16,2-4.12-15

Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti
proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim
řekli: „Kéž bychom zemřeli Hospodinovou rukou
v egyptské zemi, když jsme seděli u hrnců masa
a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás na tuto
poušť, abyste umořili celé shromáždění hladem!“
Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako déšť vám
sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a každý den si
nasbírají dávku na den. Chci je zkoušet, zda
půjdou v mém zákoně, nebo ne.
Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim toto:
Kvečeru budete jíst maso a zrána se nasytíte
chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš
Bůh.“
Když nastal večer, přilétly křepelky a pokryly
ÚTERÝ 7.8.
celý tábor. Zrána padla rosa na tábor kolem doJer 30,1-2.12-15.18-22
kola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a hle – na
Mt 14,22-36
povrchu pouště bylo cosi drobného, šupinatého,
Strach z Pána, někdy strach z jemného jako jíní na zemi. Když to synové Izraecírkve, překonám, pokud mu le viděli, ptali se navzájem: „Co je to?“ – neboť
nevěděli, co to je.
půjdu vstříc. Podrží mě!
Mojžíš jim řekl: „To je chléb, který vám Hospodin dává k jídlu.“
STŘEDA 8.8.
Jer 31,1-7
Žalm 77
Mt 15,21-28
Nebeský pokrm dal jim Hospodin.
Žena vstoupila s Ježíšem do
dialogu. I tím, že mu dokázala
Co jsme slyšeli a poznali, – co nám otcové vyoponovat. Možná bude moje právěli, – příštímu pokolení budeme vypravovat
modlitba účinnější, přednesu- – slavné Hospodinovy činy i jeho moc.
Poručil mrakům nahoře – a otevřel brány nebes,
li i já Pánu své námitky.
– seslal na ně déšť many, aby se najedli, – a dal
jim nebeský pokrm.
ČTVRTEK 9.8.
Člověk jedl chléb silných, – pokrm jim poslal do
svátek sv. Terezie Benedikty sytosti. – Přivedl je do své svaté země, – k hood Kříže
rám, které získala jeho pravice.
Oz 2,16b.17b.21-22
2. čtení Ef 4,17.20-24
Mt 25,1-13
Mnozí se ptají: kde byl Bůh v Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu
2 Den Páně

Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich
smýšlení je neplodné.
Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy
jste přece o něm slyšeli a jako křesťané jste byli
poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člověka s dřívějšími způsoby
života, který je chtivý rozkoší a žene se do zkázy.
Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce a
oblečte člověka nového, který je stvořen podle
Božího vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.

Texty k rozjímání
Osvětimi? Patronka Evropy,
žena z židovského národa,
nám dává lekci: zaslíbení se
Hospodinu znamená být s
Ním i tam, kde je lidmi zabíjen.

PÁTEK 10.8.
svátek sv. Vavřince
Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učedníci 2 Kor 9,6-10
nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli do Jan 12,24-26
Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na druhé Být tam, kde je Kristus. Tedy
straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy jsi sem zvláště v chudých, mezi smutpřijel?“
nými, s opuštěnými. Tam jsou
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám:
Hledáte mě ne proto, že jste viděli znamení, ale dle jáhna Vavřince poklady
že jste se dosyta najedli z těch chlebů. Neusilujte církve. I dnes!
o pokrm, který pomíjí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu; ten vám dá Syn člověka. SOBOTA 11.8.
Otec, Bůh, ho osvědčil svou pečetí.“
Hab 1,12 – 2,4
Zeptali se ho: „Co máme dělat, abychom konali
Mt 17,14-20
skutky Boží?“
Ježíš jim odpověděl: „To je skutek Boží, abyste Nedostatečnost a neschopnost
podílet se na Ježíšových mocvěřili v toho, koho on poslal.“
Řekli mu: „Jaké tedy ty děláš znamení, abychom ných činech je i dnes zřejmá.
ho viděli a uvěřili ti? Co konáš? Naši předkové Pane, dej nám víc víry! A
jedli na poušti manu, jak je psáno: ‘Chléb z nebe
zdravého sebevědomí…
jim dal jíst.’“
Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám:
Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý chléb NEDĚLE 12.8.
z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb Boží je 19. neděle v mezidobí
ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“ 1 Král 19,4-8
Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten chléb po- Ef 4,30 – 5,2
řád.“
Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života. Kdo přichá- Jan 6,41-51

Evangelium Jan 6,24-35

zí ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve
mne, nebude nikdy žíznit.“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V pondělí si připomínáme
svátek Proměnění Páně. Zveme na mši svatou v 18 hodin
do kostela ve Fulneku.
♣ Ve čtvrtek si při mši svaté v
18 hodin ve Fulneku a v 19
hodin v Lukavci připomeneme sv. Terezii Benediku od
Kříže, vlastním jménem Editu
Stein. Řeholnice sv. Terezie
zemřela v plynové komoře
koncentračního tábora
v
Osvětimi-Březince, kde ona i
její sestra odevzdaly svůj život Bohu jako oběť za svůj
lid.
♣ V pátek si při mši svaté
v 18 hodin ve Fulneku připomeneme sv. Vavřince, jáhna,
který pečoval o chudé a nemocné.
♣ Příští neděli bude pravidelný pořad bohoslužeb.
♣ Ve středu 15. srpna slaví
církev Nanebevzetí Panny
Marie. U příležitosti této slavnosti zveme v neděli 12. srpna
do kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Jerlochovicích na
poutní mši svatou. Začneme
v 15 hodin modlitbou k Panně
Marii. Korunku se v kostele
ve Fulneku v neděli modlit
nebudeme.
♣ U příležitosti znovu otevření kaple svatého Jana Nepomuckého v Jestřábí zveme
v neděli 19. srpna v 15 hodin
na děkovnou pobožnost.
♣ Tento týden finišují přípravy na 22. farní minitábor.
Prosíme o modlitbu a o vedení Ducha svatého pro přípravný tým.
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Úmysly mší svatých

5.8. - 12.8.2018
Fulnek

Ne
Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

5.8. Na poděkování za obdržené dary
6.8. _______________________
7.8. Za † rodiče, syna s prosbou
o požehnání pro živou rodinu
8.8. Mše svatá za farnost
9.8. Na poděkování Pánu Bohu za ochranu
na cestách a o další vedení
10.8. _____________________
11.8. _____________________
12.8. Za † sestru Marii, manžela a syna
Stachovice

Ne 5.8. _________________________
Út
7.8. Za členy živého růžence
Ne 12.8. _________________________
Děrné
So

4.8. Za † rodiče Storzerovy, syna
a vnuka
St
8.8. Na poděkování za dožitá léta Svaté
Trojici a Panně Marii
Ne 12.8. Za rodinu Mangoltovu
Lukavec
Ne 5.8. David
Čt
9.8. Kříž
Ne 12.8. Verrner Milan
Vrchy
So

4.8. Za † Františka Kratinu, rodinu
Zbořilovu a Vrublovu
Ne 12.8. Za † Jiřího Kukola, rodiče
a za † rodinu Šindlerovu

