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D EN P ÁNĚ
20. neděle v mezidobí

19. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium bychom mohli
odbýt tím, že nás zde Kristus nabádá,
abychom pilně přistupovali k eucharistii. To by ovšem bylo velmi zúžené
pochopení textu.
Židé měli v Tóře striktně zakázáno
požívat krev, případně maso s krví. V
krvi byl totiž život. Od svého ustanovení národem pod horou Sinaj jim bylo vštěpováno,
že krev je tabu.
A pak přijde
Ježíš z Nazareta a začne jim
říkat, že pokud
nebudou
pít
jeho krev a jíst
jeho tělo, nikdy
v nich nebude
život. Ten skutečný, trvající
navěky.
Když to slyšeli,
byli v šoku. Mnozí odešli, protože asociace na zákaz krve v nich uzavřela
ochotu slyšet, nebo se ptát dál. Ostatní
zůstali a ptát se začali. Jak nám může
dát k jídlu své tělo a v něm i svou
krev?
Bylo jim jasné, že si nebude odřezávat
kusy masa a nabízet je přístojícím,
nebo že si neotevře žílu a nebude do
pohárů nalévat svou krev. Tušili, že to
bude jinak. A proto se zeptali – jak?
A Kristova odpověď? Jako kdyby nes-

lyšel, pořád si vede tu svou. Pokud to nebudete dělat, nebudete žít. Musíte dělat něco, co
nevíte vlastně jak, ale když to dělat nebudete,
prohrajete život. Jako by nám tím chtěl říci,
že ve svatých věcech je třeba trpělivosti. A
kdo neodešel pro nedostatečně jasnou odpověď, dočkal se.
Na jejich otázku Kristus odpověděl při poslední večeři s učedníky: Toto je mé tělo a
toto je má krev, která
se za vás vylévá. Od
té doby víme, jak můžeme pít Kristovu
krev a jíst jeho tělo. A
mít tak v sobě jeho
život.
Ale navzdory všem
koncilům a učení o
transsubstanciaci stále
nevíme, jak se to může stát; jak nám tento
člověk dává při každé
eucharistii své tělo a
podává jako nápoj svou krev. Jak se chléb a
víno stávají jeho tělem a jeho krví. A je to
dobře. Evangeliem totiž nejsme vyzýváni k
tomu, abychom zkoumali, filosoficky spekulovali či laboratorně bádali. Jsme pozváni
konat.
Jak se v nás eucharistie stává životem? K
tomu nám Kristus řekl pouze to, že je to stejně, jako on žije ze svého Otce. A o tom už
nevíme vůbec nic. Stojíme tedy před tajemstvím, které nelze prozkoumat, ale které když
budeme konat, budeme žít.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20.8.
Ez 24,15-24
Mt 19,16-22
Ztráta milované osoby
předchází bolesti ještě větší. Osobní tragédii následuje znesvěcení a nářek.
Sounáležitost se společenstvím je v osobním utrpení
jednotlivce krásně vyjádřená.
ÚTERÝ 21.8.
Ez 28,1-10
Mt 19,23-30
V minulém století máme
mnoho důkazů pravdivosti
tohoto varování. Vždy špatně dopadne, když se lidé
pyšně prohlásí Bohem! Platí to ovšem i pro mě a v
maličkostech…

1. čtení Př 9,1-6
Moudrost si zbudovala palác, opřela jej o
sedm sloupů. Pobila dobytek, smísila víno,
připravila také svůj stůl. Poslala své služebnice volat z vyvýšenin města:
Kdo je nezkušený, ať sem přijde, kdo je bez
rozvahy, toho chci učit. Pojďte, můj pokrm
jezte, víno, mnou nalité, pijte! Nechte dětinství, a budete žít, po cestě poznání choďte!
Žalm 33
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.

Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy
bude v mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší
pokorní a radují se.
Bojte se Hospodina, jeho svatí! – Těm, kdo
se ho bojí, nic nechybí. – Mocní strádají a
hynou hlady, – nic nechybí těm, kdo hledají
Hospodina.
Pojďte, synové, a slyšte mě, – naučím vás bát
se Hospodina. – Miluje kdo život? – Přeje si
STŘEDA 22.8.
dny štěstí?
Ez 34,1-11
Mt 20,1-16
Zdržuj svůj jazyk od zlého, – své rty od faPastýř, který nesleduje plo- lešných slov. – Chraň se zlého a čiň dobré, –
chu pastviny, ale vlastní hledej pokoj a usiluj o něj!
seberealizaci, se nesmí divit, že mu Pán stádo odejme. Jsem ochoten vidět 2. čtení Ef 5,15-20
znamení doby a vejít na Dávejte dobrý pozor, bratři, jak se máte chonové, čerstvé pastviny?
vat, ne jako nemoudří, ale jako moudří; dobře využívejte času, protože žijeme ve zlých
ČTVRTEK 23.8.
2 Den Páně

dobách. Nechovejte se tedy nerozumně, ale
mějte na mysli, co je vůle Páně.
Neopíjejte se vínem, vede to jen k výstřednostem, ale dejte se naplnit Duchem. Když
mezi sebou mluvíte, užívejte slov ze žalmů,
chvalozpěvů a duchovních písní; ze srdce
zpívejte a hrejte Pánu. Děkujte stále Bohu
Otci za všechno ve jménu našeho Pána Ježíše
Krista.

Texty k rozjímání
Ez 36,23-28
Mt 22,1-14
Pán sám projeví svou moc!
S naším kamenným srdcem
to již není možné. Neohrožuje mé svědectví ztráta
lidskosti?

PÁTEK 24.8.
svátek sv. Bartoloměje
Evangelium Jan 6,51-58
Zj 21,9b-14
Ježíš řekl zástupům:
Jan 1,45-51
„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z neDokážeme my někomu přibe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navě- blížit Ježíše? Dokážeme k
ky. A chléb, který já dám, je mé tělo, oběto- Jeho církvi přivést někoho
vané za život světa.“
poctivého, „ve kterém není
Židé se mezi sebou přeli a říkali:
lsti“?
„Jak nám tento člověk může dát jíst svoje
SOBOTA 25.8.
tělo?“
Ez 43,1-7a
Ježíš jim řekl:
„Amen, amen, pravím vám: Když nebudete Mt 23,1-12
jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebu- Příslib Jeho přítomnosti se
naplňuje v církvi. Jeho vedete mít v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije
lebnost vchází branou, ktemou krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v
rá je pro Něj otevřená, třeposlední den.
bas je město poněkud opevVždyť mé tělo je skutečný pokrm a má krev něné.
je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou
krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne NEDĚLE 26.8.
poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, 21. neděle v mezidobí
Joz 24,1-2a.15-17.18b
kdo jí mne, bude žít ze mne.
To je ten chléb, který sestoupil z nebe; ne Ef 5,21-32
takový, jaký jedli otcové, a umřeli. Kdo jí Jan 6,60-69
tento chléb, bude žít navěky.“

Den Páně 3

Ohlášky
♣ U příležitosti znovu otevření kaple svatého Jana Nepomuckého v Jestřábí zveme
dnes v 15 hodin na děkovnou
pobožnost.
♣ Děkujeme všem, kteří se
postarali o naše děti a mládež
na farním minitáboře.
♣ V pátek slavíme svátek svatého Bartoloměje, apoštola.
Zveme na mši svatou v 18
hodin do kostela ve Fulneku.
♣ V souvislosti s liturgickou
památkou sv. Tauricia, patrona
ministrantů,
zveme
v neděli 26. srpna na mši svatou, která bude sloužena za
ministranty naší farnosti.
♣ Dne 25. srpna v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku uzavřou svátostné manželství Petr Dubec z Fulneku a
Mária Petrikovičová z Vrútek.
Bůh žehnej jejich lásce.

Úmysly mší svatých

19.8. - 26.8.2018
Fulnek

Ne 19.8. Za † Františka Šindlera, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Út 21.8. Za † dceru, manžela a požehnání
pro živou rodinu
St 22.8. Za † Jiřího Surovce, bratra, rodiče
a živou rodinu
Čt 23.8. Na úmysl dárce
Pá 24.8. Za † Stanislava a Jiřího
So 25.8. Mše svatá za farnost
Ne 26.8. Za ministranty naší farnosti
Stachovice
Ne 19.8. ______________________
Út 21.8. ______________________
Ne 26.8. ______________________
Děrné
Ne 19.8. Za † a živou rodinu Minárikovu
a Vaňkovu
St 22.8. Na poděkování za 5 let manželství
s prosbou o Boží požehnání a dary
celé rodině
Ne 26.8. Za † Pavla Vávru, za † a živou rodinu
Lukavec

Chceš udělat něco krásného?
Chceš udělat něco krásného
pro příští půlrok?
Zasaď květiny.
Pro příštích dvacet let?
Ošetřuj stromy.
Pro příští generaci?
Věnuj čas dětem!
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Ne 19.8. Sokolová Božena
Čt 23.8. Na úmysl dárce
Ne 26.8. Sokol Miroslav
Vrchy

Ne 19.8. Za † Marii Minaříkovou, manžela,
syna Miroslava a za † rodinu
Melarovu
Ne 26.8. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a k Panně Marii za živou rodinu

