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

D EN P ÁNĚ
27. neděle v mezidobí

7. října

neprodejné

K zamyšlení
Pro tvrdost vašeho srdce… tvrdá to
řeč, že? Tvrdá pro toho, kdo nemá srdce zatvrdlé, ale obnovené a "poddajné"
vůči Bohu. A právě v tom tkví celé
řešení toho ožehavého problému nerozlučnosti manželství. Nerozlučnost
manželského svazku má svoje místo v
smlouvě nové, potvrzené krví Kristovou. Tato smlouva přetváří ty, kdo v
Krista věří - proměňuje jejich tvrdé
srdce v
srdce
nové,
opravdu
lidské.
A
v
tomto
kontextu
evangelní nové
smlouvy zaznívá slovo o nerozdělitelnosti manželství.
I když uvedená zásada je jasná, praxe
je mnohem složitější. Především v
tom, že manželství je záležitostí dvou
lidí - a proto nestačí jen "dobrá vůle" (přesněji dobré, nové srdce) jednoho z partnerů. A navíc - i když je zpočátku jasné rozhodnutí a touha žít jako
"nový člověk" (obnovený Kristem) pro
druhého, časem ten prozářený krásný
vztah začíná šedivět. A s tím ruku v
ruce přicházejí myšlenky na odchod
od "šedivého" (a nezajímavého) partnera.
Samozřejmě není možné poskytnout
jednoduchý recept na vyřešení tako-

vých manželských krizí. Nicméně ve světle
dnešního evangelia je možné nabídnout určitou cestu. Pokud je rozvod plodem tvrdého
srdce, pak nerozlučitelnost je plodem srdce
nového a obnoveného. A jaké jsou projevy
tohoto nového srdce? Na pomoc nám přichází sv. Jan Zlatoústý. Tento moudrý učitel
církve v jednom kázání (na Ef 5,21n.) radí,
aby muž oslovoval manželku něžnými přívlastky (a ne pouhým jménem). V její přítomnosti
má
setrvávat raději
než v přítomnosti jiných lidí.
A ženě dává pro
změnu
radu
"nedeptat" manžela ("ty jsi ale
zbabělý
lenoch!"), nesrovnávat ho s úspěšnějšími sousedy ("podívej se,
jak on prosperuje, jak se stará o rodinu"). Dalo by se pokračovat v tomto výčtu, ale snad
jako "základní pravidlo" poslouží Augustýnovo "miluj a čiň, co chceš". Láska k druhému
totiž sama naučí, jak se chovat.
Není vůbec jednoduché zachovávat věrnost
partnerovi - věrnost prokázanou nejen zachováváním manželské smlouvy, ale dokonce
projevenou nepředstíranou dobrotou a něžností. A protože takový nárok má své místo v
Nové smlouvě, pak manželskou smlouvu nemůžeme a nesmíme oddělit od smlouvy nové: čili nejen že jeden partner se nemá oddělit
od druhého, ale dokonce ani od Krista. Protože manželství Nové smlouvy není společenstvím dvou, ale tří.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 8.10.
Gal 1,6-12
Lk 10,25-37
Kněz i levita měli málo času.
Byli zřejmě zaneprázdněni
vyššími záležitostmi pro Hospodina. Cesta k Pánu vede
však skrz záchranu otloukaných…

1. čtení Gn 2,18-24
Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je
sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu
hodil.“ Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu
divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl
je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krotkým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré divoké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník,
který by se k němu hodil. Tu Hospodin Bůh seslal na člověka hluboký spánek, a když usnul,
vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel masem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z
člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten
zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z
mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z
manžela byla vzata.“ Proto muž opustí otce i
matku a přidrží se své ženy a budou jeden člověk.

ÚTERÝ 9.10.
Gal 1,13-24
Lk 10,38-42
„Pane, řekni něco, rozsuď
nás, nenech to tak“, říkáme i
my často v modlitbě. Spočinutí u Pánových nohou je
však možné i při práci pro
druhé.
Žalm 127
STŘEDA 10.10.
Gal 2,1-2.7-14
Lk 11,1-4
Chuť naučit se správně modlit! Máme ji, není pro mě
modlitba stereotypní přítěží?
Základní prosby načrtnuté
Pánem ať jsou pro mou duši
jakoby dechem!
ČTVRTEK 11.10.
Gal 3,1-5
Lk 11,5-13
Ano, prosit o rozumné věci. O
dary Ducha svatého. Nejen o
rybu, vejce… Náš Pán dává
své dary rád. Jej nikdy
„neotravujeme“.

2 Den Páně

Ať nám Hospodin žehná
po všechny dny našeho života.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, –
abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny
svého života.
Abys viděl syny svých synů: – Pokoj v Izraeli!

2. čtení Žid 2,9-11
Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen
pod anděly, protože vytrpěl smrt, je korunován
slávou a ctí, aby – z milosti Boží – za všechny
lidi podstoupil smrt. Bylo jistě vhodné, aby ten,
pro něhož a skrze něhož je všechno, přivedl do

slávy mnoho synů tím, že utrpením zdokonalí Texty k rozjímání
původce jejich spásy. Vždyť ten, kdo posvěcuje,
i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ. PÁTEK 12.10.
Gal 3,7-14
Proto se neostýchá nazývat je svými bratry.
Lk 11,15-26
Evangelium Mk 10,2-16
Podezíravost Ježíšových souPřišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž časníků je nám povědomá; i
se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úz- dnes mnozí vidí v autentických postojích papeže neukých.
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“
přímnost a snad i kalkul. Tak
Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a podezíravý ať nejsem!
rozvést se.“
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám SOBOTA 13.10.
napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však Gal 3,22-29
Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Proto opustí
muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva Lk 11,27-28
budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale Výzva pro mě. Budu.li slyšet
jeden. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlu- jeho slovo a zachovávat jej,
budu mít Ježíše na hrudi, ano,
čuj!“
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. budu dokonce jeho nositelem
Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení – jako Maria.
se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozvede-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, NEDĚLE 14.10.
dopouští se cizoložství.“
28. neděle v mezidobí
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požeh- Mdr 7,7-11
nal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to JeŽid 4,12-13
žíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte
děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť tako- Mk 10,17-30
vým patří Boží království. Amen, pravím vám:
Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do Pozvánka
něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ru- U příležitosti týdne sociálních
ce a žehnal jim.
služeb Vás Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry zve
Ohlášky
na den otevřených dveří v
♣ V pátek zveme v 18 hodin do kostela ve Ful- Denním stacionáři pro seniory
neku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se ve středu 10.10. V době od
sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši 9:00 do 11:00 se můžete blíže
seznámit, jak probíhají aktivisvaté zveme starší děti a mládež na spolčo.
♣ V sobotu 13. října zveme v 15:30 na mši sva- zační činnosti a jaký program
je pro seniory připraven, od
tou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ V sobotu v 17 hodin zveme do kostela ve 12:30 do 15:00 je možná proFulneku na benefiční koncert chrámového sboru hlídka prostor sociální služby.
PRO GLORIA DEI z polského Wejherowa.
Den Páně 3

Ohlášky
Výtěžek z koncertu bude věnován na opravu kostela Nejsvětější Trojice.
♣ Mše svaté v Děrném a
v Lukavci budou od tohoto
týdne v 17 hodin.
♣ Říjen je měsícem modlitby
růžence. Srdečně zveme
k společné, rodinné a soukromé modlitbě posvátného růžence.
♣ Součástí Dne Páně je letáček k veřejné sbírce, ve kterém najdete informace, jakým
způsobem můžete Vy nebo
Vaši známí přispět na opravu
kostela Nejsvětější Trojice.
Letáčky jsou volně k odběru
ve všech kostelích naší farnosti. Děkujeme všem, kteří
se na přípravě letáčku podíleli.
♣ V sobotu 13. října ve farním kostele ve Valašském
Meziříčí uzavřou svátostné
manželství Martin Gold z Fulneku a Monika Žilinská
z Poličné. Bůh žehnej jejich
lásce.
♣ Naše farnost ve spolupráci
s městem Fulnek a Centrem
pro rodinu a sociální péči vás
zvou od 3. do 31. října do křížové chodby kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku na
výstavu Poutník Jan Pavel II.
♣ V sobotu 20. října bude
v 8:30 brigáda na faře.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu 27. října
v 19 hodin do kostela ve Fulneku na Večer chval.
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Úmysly mší svatých
Ne 7.10.
Út 9.10.
St 10.10.
Čt 11.10.
Pá 12.10.
So 13.10.
Ne 14.10.

7.10. - 14.10.2018

Fulnek
Za † Jiřího Šindlera, rodiče a živou
rodinu
_____________________
Za † Josefa Pavinského a rodiče
z obou stran
Mše svatá za farnost
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o více víry a důvěry
____________________
Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Stachovice

Ne 7.10. Za † Rostislava Vojkůvku a živou
rodinu
Út 9.10. Za † Antonína Hrstku a živou rodinu
Ne 14.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a rodiče z obou stran
Děrné
Ne 7.10. Za † rodiče Papřokovy a bratra Josefa,
za † Miroslava Lyčku a za živou
rodinu
St 10.10. 17:00 Na poděkování za prožitá léta
s prosbou o Boží požehnání pro celou
rodinu
Ne 14.10. Za † Bohumíra Storzera a syna
Ne 7.10. David
Čt 11.10. 17:00 Kříž
Ne 14.10. Na úmysl dárce

Lukavec

Vrchy
Ne 7.10. Za † Margitu a Jindřicha Denešovy,
děti, snachu Janu a za † vnučku Janu
Kovářovou
Ne 14.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana, Jarmilu Hlubkovou a za živou
rodinu

