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

D EN P ÁNĚ
29. neděle v mezidobí

21. října

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium můžeme rozjímat
z mnoha pohledů. Je o kariéristech?
Ano,
do
jisté
míry.
Nebo
o závistivcích, kteří nebyli dostatečně
rychlí? Také by se to tak dalo říci.
Možná nás ale toto evangelium uvádí
ještě do jiného problému, který není na
první
pohled
tak zřejmý.
Jakub
a Jan,
stejně
jako
ostatní Kristovi
posluchači,
znali jeho slova
–
„proste,
a dostanete“.
A tak když se
blížili
k Jeruzalému
a oni z Krista
cítili, že nastává něco velikého
(tentokrát
bude
Ježíš
v Jeruzalémě
ukřižován),
snad dokonce vyhlášení jeho království, nelenili a předstoupili před něho
s prosbou. Snažili se udělat vše pro to,
aby si zajistili významné místo
v novém uspořádání společnosti. Věřili, že se jejich Mistr stane co nevidět
králem Izraele. Celý život poctivě
a tvrdě pracovali. Byli chudí a sotva
svým rybolovem uživili své rodiny.

Lze pochopit jejich touhu mít se lépe.
Kristus jejich žádost ani neodmítá, ani neschvaluje. Pouze jim ukazuje, že nechápou,
jakým způsobem Bůh plní prosby, se kterými
se k němu obracíme. Většinou to nebývá
pouhým lusknutím prstu, ale žadatele zároveň a především uvádí na cestu přípravy
k jejich přijetí. Přípravou je pití Kristova
kalicha
a ponoření
v jeho křest. To se
však neuskutečňuje
pouhým přijímáním
eucharistie či křtem
v batolecím nebo dospělém věku. Ponořovat se do Ježíšova křtu
a pít jeho kalich je
každodenní účast na
jeho údělu, kterým je
setrvávání v postoji
otroka, tedy služebníka všech, vydaného
a všem.
Zkusme tedy odpustit
Jakubovi a Janovi, že
se chtěli hmotně zajistit. Zkusme odpustit
těm, kdo jim se zaťatými zuby záviděli. Pohlédněme raději do svého srdce a uvědomme
si, co si my sami ve skutečnosti přejeme. Přijměme Kristova slova o tom, že mnohem důležitější je každodenní cesta našeho života,
která nás na splnění našich proseb připravuje.
Pak teprve můžeme trpělivě a s pokorou očekávat, jsme-li připraveni nechat se obdarovat
tím, co je pro nás připraveno.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 53,10-11

PONDĚLÍ 22.10.
Ef 2,1-10
Lk 12,13-21
Sebejistota a „nepotřebnost“
Boha, případně i zabydlenost
ve vztahu k Němu. Bohatství
před Bohem je touha po jeho
blízkosti a z ní vyvěrající
ochota dělit se. Dělit se i o
něj.

Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka
utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří
potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se
zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí
světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám
ponese jejich viny.

ÚTERÝ 23.10.
Ef 2,12-22
Lk 12,35-38
Toužebné
čekání
a
„vyhlížení“ Boha je zárukou,
že nebudu zklamán. Až přijde
čas, i On mě bude u svého
stolu obsluhovat.

Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Žalm 32

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je
celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, –
země je plná Hospodinovy milosti.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, –
nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich
STŘEDA 24.10.
duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za
Ef 3,2-12
hladu.
Lk 12,39-48
Program pro mé žité křesťan- Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše
ství: věrnost službě a zastupo- pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine,
vání Pána i když se zdá, že je tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.
daleko…
ČTVRTEK 25.10.
Ef 3,14-21
Lk 12,49-53
Ježíš nás připravuje na to, že
postoj k němu může způsobit
rozdělení. Je třeba se nebát a
připustit, že konflikt je možný. Ale chci se snažit, aby
nebylo porušeno pravidlo lásky!
PÁTEK 26.10.
Ef 4,1-6
2 Den Páně

2. čtení Žid 4,14-16
Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn.
Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s
námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se
nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k
trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a
nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

Evangelium Mk 10,35-45
K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a
Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys
nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim:
„Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu:
„Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl:
„Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já
piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu
ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“
Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a
v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má
věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“
Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na
Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim:
„Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě
vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou
moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo
by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať
je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za všechny.“

Ohlášky
♣ Ve středu zveme v 8:30 na faru na setkání seniory.
♣ V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se
sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. Po mši
svaté zveme děti a mládež na spolčo.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou v sobotu
v 19 hodin do kostela ve Fulneku na Večer
chval. V průběhu večera bude vystavena Nejsvětější Svátost. Zveme ke svátosti smíření.
♣ Při mši svaté příští neděli budeme slavit 100leté výročí vzniku Československé republiky.
Součástí mše svaté bude, dle pokynu církve,

Texty k rozjímání
Lk 12,54-59
Současné civilizaci, stavící na
vysokém stupni vzdělanosti a
technického rozvoje, chybí
podstatné: rozeznání toho, co
je správné. A kajícnost. Okamžitě nabízím ochotu ke smíření. Dokud je čas…
SOBOTA 27.10.
Ef 4,7-16
Lk 13,1-9
Kolikrát už Pán osvědčil svoji
trpělivost se mnou! Kéž se
tato zkušenost promítne do
mého vztahu k bližním. Chci
být velkorysejší k druhým.
NEDĚLE 28.10.
30. neděle v mezidobí
Jer 31, 7-9
Žid 5, 1-6
Mk 10, 46-52

Plnomocné odpustky
Na základě dovolení Apoštolské Penitenciárie mohou naší
věřící získat plnomocné odpustky pro duše zemřelých,
které potřebují očištění, už do
25. října, pokud z vážných
důvodů nemohou navštívit
hřbitovy v obvyklé době od 2.
do 8. listopadu. Podmínkou
jsou známé úkony: přijetí svátosti smíření, svaté přijímání,
modlitba na úmysl Svatého
otce (Otče náš a Zdrávas či
jiná modlitba).
Den Páně 3

Ohlášky
hymna Kde domov můj a
Svatováclavský chorál.
♣ Ve čtvrtek 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých
a v pátek 2. listopadu vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
♣ Pořad bohoslužeb v kostele
ve Fulneku:
1. listopadu – 18:00
2. listopadu – 9:00 a 18:00
♣ Mše svaté s modlitbou za
věrné zemřelé na hřbitově
budou na vesnicích takto:
Čtvrtek 1. listopadu:
16:00 - Stachovice,
17:00 – Lukavec
Pátek 2. listopadu:
16:00 – Děrné
17:00 - Vrchy
Sobota 3. listopadu:
15:00 – Jerlochovice
14:30 – modlitba růžence.
♣ Při mši svaté s modlitbou
za věrné zemřelé na vesnicích
a v pátek v 9 hodin ve Fulneku se budeme společně modlit
za ty, jejíchž jména napíšete
na kartičky.
♣ V neděli 4. listopadu v 15
hodin zveme na hřbitov ve
Fulneku, kde se budeme společně modlit za zemřelé.
♣ V době od 1. do 8. listopadu půl hodiny před mší svatou
zveme ke společné modlitbě
růžence za věrné zemřelé.
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Úmysly mší svatých
Ne 21.10.
Út 23.10.
St 24.10.
Čt 25.10.
Pá 26.10.
So 27.10.
Ne 28.10.

21.10. - 28.10.2018

Fulnek
Za † rodinu Zapletalovu, Mikšíkovu
a Moravčíkovu
Mše svatá za farnost
_________________________
Za † Josefa Augustina, manželku
a sourozence
Na poděkování Pánu Bohu za dar života s prosbou o ochranu do dalších let
Za † z rodin Krůlek a Dampc
Za † Jindřišku Šulkovou a živou
rodinu
Stachovice

Ne 21.10. Za † Michala Růčku, manželku,
rodiče, sourozence a živou rodinu
Út 23.10. _______________________
Ne 28.10. Za † Ludmilu Horváthovou a živou
rodinu
Děrné
Ne 21.10. Za † a živou rodinu Mocovu
a Heinrichovu
St 24.10. Za † rodiče Juřicovy a za živou rodinu
Ne 28.10. Za † a živou rodinu Holbovu
a Waltrovu
Ne 21.10. Sokol Josef
Čt 25.10. Šindler Josef
Ne 28.10. Sokolová

Lukavec

Vrchy
Ne 21.10. Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče,
sourozence, zetě Karla a k Panně Marii
s prosbou za uzdravení nemocné
Ne 28.10. Za † Marii Bednaříkovou a manžela,
za † Blaženu a Františka Homolovy
a za živou rodinu

