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

D EN P ÁNĚ
32. neděle v mezidobí

11. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Tohle jednoduché vyprávění není tak
jasným, jak se na první pohled zdá.
Není to totiž příběh o tvrdých boháčích a ušlechtilém chuďasovi. To je
srovnání dvou postojů, kdy člověk
dává jen něco nebo kdy dává všechno.
Když bohatí dávali do pokladnice
mnoho, dělali dobře. Dávat z přebytku
není samo o sobě
ničím zlým. Ale
když dávali z
přebytku, zůstával jim základ,
který bohatě stačil k obživě. Byli
tedy nezávislí na
Bohu. Stačili si.
Lepší obraz člověka dneška bychom sotva našli.
A ta vdova? Ona
vlastně nikomu
nepomohla. Udělala "jen" to, co považovala za nejlepší
- dala vše, a tím dala svůj život do naprosté závislosti na Bohu.
Dar vdovy, i dar bohatých nemá z
dnešního běžného hlediska žádný
praktický, sociální význam. Byl to dar,
z něhož se kupovala zvířata pro zápalné oběti a chrámové potřeby. Nebyl to
dar pro chudé! Ale za tím právě prosvítá z Písma známá a někdy těžko
uvěřitelná skutečnost: Bůh chce tvé
srdce. Nechce jen něco od tebe, ale
chce tebe. Uděláš-li svůj život na něm
zcela závislým, uděláš prostor pro lásku mezi ním a tebou. A udělat život na

něm zcela závislý - to není neodpovědnost,
ani lehká cesta. Podívejme se opět na Ježíše.
A podívejme se na jeho matku Marii. Plná
závislost na Otci. A plná odpovědnost - Bohu. A taky mnoho tíhy kříže. Ale prostor lásky bez hranic.
Uvažme zcela upřímně, že se nám toto možná dobře poslouchá, ale nesnadno žije. Několik staletí se člověku v
Evropě vtloukáno do
hlavy, že musí být nezávislým - na králi, na
Bohu, na počasí, na
úrodě, na přírodě, na
všem možném. Má si
vše
podrobit, vše
ovládnout, a tak se stát
nezávislým. Ale co on
- co člověk sám? Je
pak opravdu nejšťastnějším? Je cesta maximální
nezávislosti
opravdu cestou do ráje, nebo je to opožděná puberta ve větších
rozměrech? Vdova před námi stojí jako výzva. Ježíš před námi stojí jako výzva: lze se
vzdát všeho, i života. Ne z rezignace, ale z
lásky a důvěry. Vzdát se ve prospěch plné
lásky k Bohu. Patří k tomu ovšem pak i kříž,
to nesmlčme. Ale kdo z mocných, bohatých a
nezávislých tohoto světa byl tak šťastný, jako
svatý František? Kdo z nich dovedl napsat
Píseň o slunci? Kdo z nich by mohl dát poučení o dokonalé radosti, jako on dal bratru
Lvovi? A kdo dovede lépe přijmout Krista
než chudí, kteří snesou svou závislost na úrodě, na počasí, a nehledají za každou cenu cestu k nezávislosti?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 12.11.
Tit 1,1-9
Lk 17,1-6
Pastorální, pastýřský list začíná základními požadavky na
pastýře: zvládnout vlastní
„dům“. Teprve potom se může věnovat službě církvi!
ÚTERÝ 13.11.
památka sv. Anežky České
Tit 2,1-8.11-14
Lk 17,7-10
Pavel klade důraz i na dobrý
vnější dojem. Uvědomím si,
že i já reprezentuji Krista.
Dnešní světice je ve své nenáročnosti i mým vzorem.

1. čtení 1 Král 17,10-16
Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města,
a hle – jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“
Ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, tvůj
Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v
hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár
kousků dřeva, pak půjdu a upeču z toho sobě i
svému synu. Najíme se a umřeme.“
Eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak
jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně malou placku
a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému
synu.
Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ve džbánu
s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na
zemi!“ Ona tedy šla a udělala podle Eliášových
slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z
hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje
neubývalo podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše.

Žalm 1485
STŘEDA 14.11.
Tit 3,1-7
Lk 17,11-19
Ten, kdo respektuje a zachovává určitý řád, ocení vydanost Boží dobroty. Nezištnost
mezi osobami, která se nám
odhaluje jako vzor pro naše
jednání.
ČTVRTEK 15.11.
Flm 7-20
Lk 17,20-25

2 Den Páně

Duše má, chval Hospodina!
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává
právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně.
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, –
Hospodin chrání přistěhovalce.
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate
cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. čtení Žid 9,24-28
Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma
rukama, která je jenom napodobeninou té pravé,
ale do samého nebe, aby se teď staral o naše zále-

žitosti u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval
sám sebe, jako velekněz vchází do velesvatyně
rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už
mnohokrát od stvoření světa. Ale zjevil se teď na
konci věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil hřích.
A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a
pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista:
když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal
hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé –
ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají.

Evangelium Mk 12,38-44
Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona!
Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy
na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná
místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod
záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“
Potom se posadil proti chrámové pokladnici a
díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze.
Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna
chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik
jako pár halířů.
Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím
vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam
dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého
nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy farního kostela se vybralo 28 330 Kč.
♣ V úterý při mši svaté ve Stachovicích a ve
Fulneku si připomeneme svatou Anežku Českou, patronku Čech.
♣ V pátek po mši svaté budou mít setkání ministranti.
♣ V sobotu zveme v 16 hodin do kaple
v Jílovci na mši svatou s nedělní platností.

Texty k rozjímání
Krásné mezilidské vztahy i
mezi společensky nerovnými
lidmi. Kéž jsou vzorem pro
jednání v naší církvi!
PÁTEK 16.11.
2 Jan 4-9
Lk 17,26-37
Poznání nadpřirozena bez
Krista, nepřijetí jeho lidství,
vede i dnes k bloudění. Žít v
lásce skrze Krista je svědectvím i dnes, kdy mnozí rádi
mluví o „křesťanských hodnotách“.
SOBOTA 17.11.
3 Jan 5-8
Lk 18,1-8
Janův postoj k „cizím“, kteří
zvěstují evangelium, svědčí o
tom, že se sám nepokládá za
výjimečného. Jeho důraz na
lásku nejsou jen slova! Vzor
pro jednání v církvi.
NEDĚLE 18.11.
33. neděle v mezidobí
Dan 12, 1-3
Žid 10, 11-14. 18
Mk 13, 24-32

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Příští neděli je sbírka na
podporu biblického apoštolátu.
♣ V úterý 20. listopadu zveme na setkání členy farní rady.
♣ Comenius Fulnek pořádá
v neděli 18. listopadu v 16
hodin v kostele Nejsvětější
Trojice ve Fulneku koncert
věnovaný páteru Antonínu
Brossmannovi. Učinkují Martina Kociánová a Ondřej
Gillig.
♣ V sobotu 17. listopadu v
kostele sv. Petra a Pavla
v Děrném uzavřou svátostné
manželství Adam Kopecký a
Sylva Skočková. Doprovázejte je svými modlitbami.
♣ V sobotu 24. listopadu v 16
hodin proběhne v sále MKC
Fulnek tradiční církevní silvestr. Těšit se můžeme na
zábavu pro malé i velké a bohaté občerstvení.
♣ Na poutní mši svatou ke
svaté Kateřině zveme v neděli
25. listopadu v 8 hodin.
V Děrném bude mimořádně
mše svatá v 7:30.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec připravili pro naše děti
zimní děkanátní setkání, které
se uskuteční 1. a 2. prosince
v Odrách na církevní školy
svaté Anežky České. Téma
setkání „Všichni svatí“. Bližší informace na plakátku.
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Úmysly mší svatých
Ne 11.11.
Út 13.11.
St 14.11.
Čt 15.11.
Pá 16.11.
So 17.11.
Ne 18.11.

11.11. - 18.11.2018

Fulnek
Za † Jana Matějku, Josefa Matějku,
za † a živou rodinu
Za Arnošta a Jiřinu Richtrovy
a za živou rodinu
Za † rodiče a bratry a živou rodinu
Moravcovu
Za † rodiče a za † rodinu Vernerovu
a požehnání pro živou rodinu
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a Boží požehnání do dalších let
Mše svatá za farnost
Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Stachovice

Ne 11.11. Za † rodinu Marethovu
Út 13.11. _______________________
Ne 18.11. Za † Ladislava Petrů a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Děrné
Ne 11.11. Za † Annu Patermannovou a její syny
a za živou rodinu
St 14.11. Za † rodiče Františka a Růženu
Ludvíkovy a za živou rodinu
Ne 18.11. Za † a živou rodinu Skočkovu
Lukavec
Ne 11.11. Za členy živého růžence
Čt 15.11. Pavlíková
Ne 18.11. Sokol Robert
Vrchy

Ne 11.11. Za † Leonilu Binarovou, manžela,
dceru Miroslavu, sourozence, rodiče z
obou stran a za † manžele Kováčikovy
Ne 18.11. Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu Pavlíkovu

