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

D EN P ÁNĚ
28. neděle v mezidobí

14. října

K zamyšlení
Dnešní evangelium bychom mohli
chápat jako ideologické podhoubí
v boji proti bohatství a bohatým lidem
či majetku církve. Selským rozumem
asi chápete, jaký je to nesmysl. V textu
totiž vůbec nejde o bohatství, ale
o věčný život a možnost jeho získání.
Pokud to vezmeme
odzadu, říká nám Kristus, že vejít do Božího
království je nejen těžké, ale pro člověka
nemožné. Smiřme se
s tím, že pokud by to
záviselo na nás, neuvidíme z nebe ani paprsek. Jak je to možné?
Všimněme si, že Ježíš
jmenoval
bohatému
muži pouze ta přikázání, která vymezují
vztah k bližnímu.
S touto částí desatera
pravděpodobně neměl
žádný problém. Tohoto
člověka bychom měli hodnotit velmi
vysoko, protože pokud nehřešil tam,
kde my klesáme tak často, nejspíš to
nebyl žádný lump, ale zbožný muž se
vztahem k lidem.
Záměrně
mu
Kristus
před
oči nepostavil přikázání, které hovoří
o tom, že nebudeme mít a ctít jiného
Boha. Tam totiž byla jeho slabina. Boha ctil, ale ne natolik, že by byl schopen rozdat to, co tolik miloval a na
čem si zakládal.
I kdybychom totiž žili podle Božích
přikázání a ze srdce milovali Boha

neprodejné

i své bližní, vždycky budeme mít něco raději.
A je jedno, jestli je to majetek, manželka nebo nově zakoupené auto. Takoví jsme my
lidé. Nejsme schopni milovat Boha bez výhrad, zcela a na prvním místě. Proto je pro
nás nemožné dostat se do Božího království.
Kdybychom toho totiž byli schopni, Syn Boží
by nemusel přijít na tuto
zem.
Mohli bychom si říci, že
jsme zachráněni jeho milostí, protože on žil dokonale
a v něm jsme doplněni. Tak
to je – a zároveň není. Kristus svým životem naplnil
vztah k Bohu bez výhrad
tak, jak toho člověk není
schopen. Neměl ve svém
životě nic, co by stavěl před
svého Otce. On je dokonalým Adamem, ze kterého
plyne život.
Pokud chceme, jsme v něm
i my dokonalí a v této dokonalosti stále rosteme. Má to
však jeden háček. Musíme setrvat v cestě za
ním. Neodejít jako onen bohatý člověk. Nesmířit se s tím, že nejsme schopni dát Otci
celé své srdce a vyloučit ze svého života to,
co nám v tom brání. Nevzdat to a usilovat
o to s jeho pomocí každý den. Do nebe se
dostane ne ten, kdo je dokonalý, protože to
není nikdo, ale ten, kdo až do smrti navzdory
své neschopnosti dát se cele Bohu o to nikdy
nepřestane usilovat. Kdo ve chvíli, když uslyší, kdo je jeho skutečným bohem, neodejde
v lítosti nad tím, že se ho nechce vzdát. Kdo
vytrvá až do konce, bude spasen. Byť
s mnohými slzami a šrámy.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15.10.
Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1
Lk 11,29-32
Svobodný Jeruzalém, pocházející shora, obraz církve, která své děti „plodí ke svobodě“, ne k otroctví. Ostatní
falešné „svobody“ se časem
mění v obrovský chomout.
ÚTERÝ 16.10.
Gal 5,1-6
Lk 11,37-41
Pavel musel přesvědčovat, že
opravdové přijetí Krista nahradí Zákon. Kéž se i moje
víra projeví láskou. Tak se
„předpisy“ octnou až na druhém místě.

1. čtení Mdr 7,7-11
Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem,
a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal
přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem
s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno
zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto
lze počítat vedle ní stříbro.
Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji
mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne
její záře.
Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni
nespočetného bohatství.

Žalm 89
Nasyť nás, Pane, svou slitovností,
abychom se radovali.

Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho
ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služebníky!
Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a
radujeme se po celý život! – Potěš nás za dny,
kdy jsi nás soužil, – za léta, kdy jsme zakoušeli
zlé.
STŘEDA 17.10.
Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, –
Gal 5,18-25
tvá sláva jejich synům. – Ať je nad námi dobrotiLk 11,42-46
vost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich
Snažme se víc, aby nás druzí rukou, – dej zdar práci našich rukou!
poznávali podle ovoce Ducha
a ne podle toho, že stále pou- 2. čtení Žid 4,12-13
kazujeme na negativa a špat- Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než kažnosti.
dý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a
ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. NeČTVRTEK 18.10.
ní tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt,
svátek sv. Lukáše
před jeho očima je všechno nahé a odkryté a je2 Tim 4,9-17b
mu se budeme zodpovídat.

2 Den Páně

Evangelium Mk 10,17-30
Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký
člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře
dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš
dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh.
Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“On mu na to řekl:
„Mistře, to všechno jsem zachovával od svého
mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu:
„Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak
přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl
a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku.Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak
těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají
bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš
jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do
Božího království! Spíš projde velbloud uchem
jehly, než vejde bohatý do Božího království.“
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo
tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a
řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť
u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr:
„My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo
není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry,
matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro
evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku
život věčný.“

Texty k rozjímání
Lk 10,1-9
Zmínka o Lukášovi může být
pro mě potvrzením jeho věrnosti. A také povzbuzením při
četbě jím psaného evangelia a
Skutků…
PÁTEK 19.10.
Ef 1,11-14
Lk 12,1-7
Jak veliká věc je pro mě pocit, že si mě Bůh získal jako
svůj majetek. A také tak chce
o mě pečovat. Kéž se mu nevzpouzím…
SOBOTA 20.10.
Ef 1,15-23
Lk 12,8-12
Sounáležitost s Ježíšem a jeho
církví, to jsou rysy dospělého
křesťanství. Nikoli snad jen
individuální pěstování soukromé zbožnosti.

NEDĚLE 21.10.
29.10.2018
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 22 200 Kč.
♣ V úterý slavíme slavnost svaté Hedviky, hlav- Iz 53,10-11
ní patronky Slezska a naší diecéze. Zveme na Žid 4,14-16
mši svatou v 17 hodin do Stachovic a v 18 hodin
Mk 10,35-45
do Fulneku.
♣ Ve čtvrtek si při mši svaté v 17 hodin
v Lukavci a v 18 hodin ve Fulneku připomeneme
svatého Lukáše, evangelistu.

Ohlášky

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Příští pátek zveme po mši
svaté na setkání ministranty.
♣ V sobotu 20. října se uskuteční na faře brigáda. Začneme v 8:30. Zveme mladší i
starší farníky.
♣ V sobotu 20. října zveme
v 16 hodin na mši svatou
s nedělní platností do Jílovce.
♣ Příští neděle je dnem modliteb za misie. Naše farnost by
se ráda zapojila s "Misijním
koláčem", prosíme proto o
napečení koláčů, buchet nebo
cukroví, které se v neděli po
mši budou prodávat. Koláče
doneste v sobotu do 17 hodin
na faru. V Děrném kontaktujte Ivu Vitoulovou a ve Fulneku Lenku Štefkovou. Sbírka
této neděle a výtěžek
z prodeje Misijního koláče
jsou určeny na podporu misií
prostřednictvím Papežských
misijních děl.
♣ V naší farnosti plánujeme
vždy jednou za měsíc po mši
svaté v neděli ve Fulneku malé posezení na faře. První setkání nad šálkem kávy či čaje
a něčím malým k zakousnutí
bude příští neděli ve společenské místnosti na faře.
Srdečně zveme.
♣ Minulý týden byl součástí
Dne Páně letáček k veřejné
sbírce. Bylo vytištěno 3 000
kusů a náklady na tisk jsou ve
výši 11 798 Kč. Pokud má
někdo zájem o sponzorování
letáčku, ať se obrátí na otce
Jozefa.
♣ 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 14.10.
Út 16.10.
St 17.10.
Čt 18.10.
Pá 19.10.
So 20.10.
Ne 21.10.

14.10. - 21.10.2018

Fulnek
Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Za † rodiče Dudkovy a živou rodinu
Za † kamarádky Jiřinku, Jolanu,
Štěpánku a Jarmilu
Za kněžská a řeholní povolání
Za † Miloslava a Emílii Šichorovy
a živou rodinu
Mše svatá za farnost
Za † rodinu Zapletalovu, Mikšíkovu
a Moravčíkovu
Stachovice

Ne 14.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy
a rodiče z obou stran
Út 16.10. Za † rodinu Černochovu, Hrstkovu
a Vaněčkovu
Ne 21.10. Za † Michala Růčku, manželku,
rodiče, sourozence a živou rodinu
Děrné
Ne 14.10. Za † Bohumíra Storzera a syna
St 17.10. Za † rodinu Šimurdovu
Ne 21.10. Za † a živou rodinu Mocovu
a Heinrichovu
Ne 14.10. Na úmysl dárce
Čt 18.10. Pavlík František
Ne 21.10. Sokol Josef

Lukavec

Vrchy
Ne 14.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana, Jarmilu Hlubkovou
a za živou rodinu
Ne 21.10. Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče,
sourozence, zetě Karla a k Panně Marii
s prosbou za uzdravení nemocné

