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

D EN P ÁNĚ
30. neděle v mezidobí

28. října

neprodejné

K zamyšlení
Bartimaios byl slepý. Bezmocně seděl
u cesty a jen podle sluchu mohl rozpoznávat, co se děje kolem. Trpělivě čekal, zda kolemjdoucí projeví milosrdenství a něčím jej obdarují. Byl zcela
odkázán na jejich pomoc.
Díky dobrému sluchu zaregistroval, že
v davu, který právě vycházel u Jericha,
je přítomen také
Kristus. Leccos už
o něm slyšel, ale
neměl žádnou možnost k němu jít. Proto tak úpěnlivě křičel. Byla to jeho jediná
a
snad
i poslední naděje na
záchranu.
Žijeme
uprostřed
slepých i hluchých.
O Kristu slyšel něco už snad každý
z nich. Ale skutečného Krista, kvůli ne
vždy čisté historii církve či mediálně
propírané restituci církevního majetku
a dalším kauzám, možná ještě nikdy
nepotkali. A tak sedí u svých cest
a bezmocně čekají.
Tak jako Bartimaios zaslechl, že jde
kolem Ježíš, také oni se potřebují nějak dozvědět, že je blízko nich a může
přinést do jejich života uzdravující
změnu. K tomu dnes ale nestačí pouhá
slova: Kristus je zde a miluje vás. Nestačí zhlédnout křesťanský film. Lidé
jsou už přesyceni zvuky i obrazy. Oni
se potřebují setkat s někým, v kom

Krista uvidí. Někoho, v jehož životě se s ním
setkají. Jak se to může stát?
Současná doba je především lačná po čemkoli, co funguje. Teorie a teoretické myšlenkové systémy nikoho moc nezajímají. Kdo by
měl zájem o zařízení do domácnosti, které
neplní svůj účel a jehož propagované funkce
nelze použít?
Jedinými, kdo mohou
dnešní slepce a hluché
pohnout k cestě za Kristem, jsme my sami. Vy
i já. Naše životy, naše
následování
Krista
a jeho život v nás mají
být projekčním plátnem
či obrazovkou, na které
může kdokoli spatřit
živého Ježíše. Jakmile
lidé kolem nás zjistí, že
pro nás Bůh není jen teoretickým konstruktem či nějakým útěkem před pochmurnou
realitou, ale živou skutečností, která naplňuje
beze zbytku naše srdce a dává nám sílu žít
lásku i odpuštění, jejich srdce začne toužit po
tom samém.
Pokud uvidí, že Kristus náš život posouvá
kupředu a na nás uvidí radost ze společenství
s ním, tedy něco, co cesty dnešního světa nemohou se svými prchavými zážitky nabídnout, vstanou a přijdou. Jenom ti, kdo mají
osobní, nezprostředkované a nevyčtené zkušenosti s Bohem, jim pak mohou pomoci na
jejich vlastní cestě k Bohu. Slepí a hluší
dnešní doby jsou zcela, tak jako Bartimaios,
odkázáni na naši pomoc.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 29.10.
Ef 4,32 – 5,8
Lk 13,10-17
V odpouštění a ve vydávání
se druhým máme být jeho
obrazem. Právě přirozený
stud mi může pomoci, abych
žil „jako děti světla“.
ÚTERÝ 30.10.
Ef 5,21-33
Lk 13,18-21
Jako Kristus miloval církev,
tak ať církev miluje dnes
Krista! Patriarchální rodinné
vztahy jsou zde povýšeny k
vzájemné, oboustranné, stejně
velké lásce. Nezbývá, než z
toho vyvodit důsledky…
STŘEDA 31.10.
Ef 6,1-9
Lk 13,22-30
Výchovou, zodpovědností za
druhé, mám podíl na jednání
Boha s námi. Uvědomuji si,
že i v této oblasti jsem Jeho
obrazem?

1. čtení Jer 31,7-9
Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte
nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!
Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou
mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami;
veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí.
Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím;
přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na
níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem,
Efraim je mým prvorozencem.“

Žalm 125
Velkou věc s námi učinil Hospodin,
naplnila nás radost.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli
jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná
smíchu – a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s
nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi
udělal Hospodin, – naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí
na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou
s jásotem.
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí:
– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.

2. čtení Žid 5,1-6

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven
pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával
dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a
bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích
sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však
ČTVRTEK 1.11.
nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být
slavnost Všech svatých
povolán od Boha jako Árón.
Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství
Zj 7,2-4.9-14
sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: „Ty jsi můj
1 Jan 3,1-3
syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném
Mt 5,1-12a
místě: „Ty jsi kněz navěky podle řádu MelchizeCo bezejmenných, kteří věrně dechova.“
2 Den Páně

Evangelium Mk 10,46-52
Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem
vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák –
Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to
Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův,
Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu
Davidův, smiluj se nade mnou!“
Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali
tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli,
vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš,
abych pro tebe udělal?“
Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“
Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A
ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

Ohlášky
♣ Ve sbírce na podporu misijního díla se vybralo 39 500 Kč. Všem dárcům děkujeme.
♣ 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.
♣ Ve čtvrtek po mši svaté ve Fulneku zveme na

Texty k rozjímání
svědčili o Pánu, už mě předešlo… Výzva pro dnešek: i já k
nim chci patřit!
PÁTEK 2.11. Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
2 Mak 12,43-46
Řím 5,5-11
Lk 23,33.39-43
Starozákonní text vyjadřuje
víru ve vzkříšení a oprávněnost smírné oběti za druhé.
Ježíšova oběť dává této zmínce nový smysl. S tím chci
prožít dnešní den!
SOBOTA 3.11.
Flp 1,18b-26
Lk 14,1.7-11
Jistá „indiference“, nezávislost mého přání na osudu, mě
tím víc povzbudí k odevzdanosti Pánu. A tato odevzdanost bude samozřejmě vyzařovat do mého okolí. Budu
všem snesitelnější, protože
budu i radostnější.
NEDĚLE 4.11.
31. neděle v mezidobí
Dt 6,2-6
Žid 7,23-28
Mk 12,28b-34

Den Páně 3

Ohlášky
adoraci „Za prohloubení víry
v rodinách a za nová kněžská
a řeholní povolání“.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Příležitost ke svátosti smíření je každý den během týdne půl hodiny před mší svatou.
♣ V neděli 4. listopadu v 15
hodin zveme na hřbitov ve
Fulneku, kde se budeme společně modlit za zemřelé.
♣ 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.
♣ V době od 1. do 8. listopadu půl hodiny před mší svatou
zveme ke společné modlitbě
růžence za věrné zemřelé.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostela.
♣ Děkujeme dárcům, kteří
sponzorovali
letáček
k veřejné sbírce.
♣ Dále děkujeme všem, kteří
pomohli při brigádě na faře.
Na další brigádu zveme
v sobotu 3. listopadu v 8:30.
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Úmysly mší svatých
Ne 28.10.
Út 30.10.
St 31.10.
Čt 1.11.
Pá 2.11.
So 3.11.
Ne 4.11.

28.10. - 4.11.2018

Fulnek
Za † Jindřišku Šulkovou a živou
rodinu
Za † Cyrila Holíka
Za † Hedviku Tomášovou
Za † Bořivoje Čecha a živou rodinu
9:00 Za zemřelé
18:00 Za členy živého růžence
Mše svatá za farnost
Za † Libuši Petrášovou a živou rodinu
Stachovice

Ne 28.10. Za † Ludmilu Horváthovou a živou
rodinu
Út 30.10. Za členy živého růžence
Čt 1.11. 16:00 Za zemřelé
Ne 4.11. Za † Marii a Jana Cihlářovy
Děrné
Ne 28.10. Za † a živou rodinu Holbovu
a Waltrovu
St 31.10. Za † Waltra Srubka a živou rodinu
Pá 2.11. 16:00 Za zemřelé
Ne 4.11. Za † Emilií Kolovratovou, manžela
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 28.10. Sokolová
Čt 1.11. 17:00 Za zemřelé
Ne 4.11. __________________
Vrchy
Ne 28.10. Za † Marii Bednaříkovou a manžela,
za † Blaženu a Františka Homolovy
a za živou rodinu
Pá 2.11. 17:00 Za zemřelé
Ne 4.11. Za † Stanislava Adamuse, rodiče,
babičku a za živou rodinu

