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D EN P ÁNĚ
33. neděle v mezidobí

18. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Velké množství kazatelů na celém světě vede svou promluvu jako konfrontaci s aktuálními zprávami o blížícím se
konci světa.
My žijeme ve světě, ale nejsme ze světa, Boží smýšlení není lidské a nám
bylo odhaleno
všechno
potřebné
pro
smysluplný
život. Jsme-li
ochotni naslouchat
Kristu,
důvěřovat jeho
učení, pak bychom měli nechat zarůst do
svého
srdce
celé Ježíšovo
učení včetně tak zvané poslední hodiny, posledního času.
Papež Benedikt v druhém dílu své knihy Ježíš Nazaretský píše: „Je jasné, že
tehdejší Boží slovo osvětluje budoucnost v jejím podstatném významu. Ale
nedává žádný popis této budoucnosti,
nýbrž nám dnes jen ukazuje pravou
cestu pro nynějšek a pro zítřek“
Dozvídat se z evangelií o hrůzách
předcházejících druhému příchodu

Krista znamená setkávat se s určitou historickou reflexí tragédií, které provázejí po všechny věky lidskou společnost. Jediný správný
postoj křesťana je bdělost a vytrvalost v konání dobra.
Kdy nastane konec světa? Ježíš je nekompromisní a jeho slovo je
možné si zapamatovat:
„O onom dni či hodině
neví nikdo, ani andělé
v nebi, ani Syn, jenom
Otec“.
Nenechme se zviklat
lži proroky a šarlatány.
Neznáme čas jeho příchodu. Může to být za
hodinu, zítra nebo za
rok. Nebo přijde dřív
nás osobní konec světa, konec „času milosti“, který nazýváme život.
Papeže uzavírá v knize Ježíš Nazaretský kapitolu o konci světa takto: „Ježíšova apokalyptická slova nemají nic společného s jasnovidectvím. Od povrchní zvědavosti na to, co
lze nahlédnou, nás naopak chtějí odvádět a
vést k tomu, co je podstatné: k životu na půdě
Božího slova, darovaného Ježíšem; k setkání
s ním, živým Slovem; k odpovědnosti před
Soudcem živých i mrtvých“ .

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 19.11.
Zj 1,1-4
Lk 18,35-43
I já mohu v modlitbě prosit:
„Pane, ať vidím!“ Skrz víru
mohu vidět to, co je druhým
skryté…
ÚTERÝ 20.11.
Zj 3,1-6.14-22
Lk 19,1-10
Zdánlivý život, zdánlivé, nezapálené křesťanství. Takové
je určeno k „vyplivnutí z úst“.
Nechutná. Musím to změnit a
začít u sebe.

1. čtení Dan 12, 1-3
Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od
té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude
zapsán v knize.
Probudí se mnozí z těch, kteří spí v prachu země,
jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě
navěky.
Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a
ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako
hvězdy na věčné časy.

Žalm 15
Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i
mou číší, ty mně zachováváš můj úděl. Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolísám, když je
mi po pravici.
STŘEDA 21.11.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, i mé
Zj 4,1-11
tělo bydlí v bezpečí, neboť nezanecháš mou duši
v podsvětí, nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil poLk 19,11-28
Nebeská služba Bohu, ne- rušení.
beská liturgie! Čyři bytosti po Ukážeš mi cestu k životu, u tebe je hojná radost,
po tvé pravici je věčná slast.
stranách trůnu majestátu mohou představovat radostnou 2. čtení Žid 10, 11-14. 18
zvěst o Kristu. Radost z evanKaždý (jiný) kněz stojí denně ve službě a znovu a
gelia! Víc není potřeba…
znovu přináší stejné oběti, které však vůbec neČTVRTEK 22.11.
Zj 5,1-10
Lk 19,41-44
Jan naříká nad tím, že se ne-
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mají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak Kristus
podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se na
vždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, 'až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož'.

Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti jednou Texty k rozjímání
provždy ty, které posvětil. Kde však je odpuštění
najde nikdo hodný toho, aby
hříchů, není už třeba oběti za hřích.
otevřel svitek. Na konci círEvangelium Mk 13, 24-32
kevního roku mohu i já litovat… Ale Kristovo vítězství
Ježíš řekl svým učedníkům:
"V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slun- je definitivní!
ce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z
nebe a hvězdný svět se zachvěje.
PÁTEK 23.11.
A tehdy ( lidé ) uvidí Syna člověka přicházet v
Zj 10,8-11
oblacích s velikou mocí a slávou. Potom pošle
Lk 19,45-48
anděly a shromáždí své vyvolené ze čtyř světoSladkost i hořkost svitku odvých stran, od konce země až po konec nebe.
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už kazuje na polaritu světa a výjeho větve nalévají mízou a nasazují listy, pozná- voje. Odhodlání přijmout reaváte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidí- litu a zvěstovat poselství dál!
te, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede Výzva i pro mě…
dveřmi.
Amen, pravím vám, toto pokolení nepomine, SOBOTA 24.11.
dokud se to všechno nestane. Nebe a země pomiZj 11,4-12
nou, ale má slova nepominou.
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani an- Lk 20,27-40
Vítězství všech, kdo svědčí
dělé v nebi, ani Syn, jenom Otec."
svým utrpením o Kristu. Svědek (řec. martyr) je nakonec
Ohlášky
♣ V úterý 20. listopadu v 18:45 (po mši svaté) vítězně postaven na odiv
všem, kdo jej ničili. Obraz
zveme na faru na setkání členy farní rady.
♣ Ve středu 21. listopadu v 8:30 budou mít na Pána a jeho církve!
faře setkání senioři.
♣ Ve čtvrtek 22. listopadu slavíme památku NEDĚLE 25.11.
svaté Cecilie, patronku církevní hudby, hudeb- Slavnost Ježíše Krista Krále
níků a zpěváků. Zveme na mši svatou do FulneDan 7,13-14
ku, kde bude sloužena mše svatá za varhaníky a
Zj 1,5-8
hudebníky naší farnosti a jejich rodiny.
♣ V pátek 23. listopadu v 18 hodin zveme do Jan 18,33b-37
kostela ve Fulneku na mši svatou s katechezí
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Ohlášky
pro děti. Děti se sejdou
k nácviku písní v 17 hodin na
faře. Po mši svaté zveme děti
a mládež na spolčo.
♣ 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 ve Stachovicích zveme v neděli 25. listopadu v 8 hodin. Upozorňujeme, že Děrném bude mimořádně mše svatá v 7:30.
♣ Příští neděli je slavnost
Ježíše Krista Krále, poslední
neděle liturgického roku. O
týden později začíná nový
církevní rok a Advent, čtyřtýdenní doba přípravy na oslavy
narození Ježíše Krista.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec připravili pro naše děti
zimní děkanátní setkání, které
se uskuteční 1. a 2. prosince
v Odrách na církevní škole
svaté Anežky České. Téma
setkání „Všichni svatí“. Bližší informace na plakátku nebo
na
www:
animabilovec.webnode.cz/dekanatko.
Na akci je nutné děti přihlásit.
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Úmysly mší svatých

18.11. - 25.11.2018
Fulnek

Ne 18.11. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Út 20.11. _______________________
St 21.11. Za † Annu Karpsteinovou
a za † manžela
Čt 22.11. Za varhaníky, hudebníky a jejich
rodiny
Pá 23.11. Za † i živé členy z rodiny Šulákovy
z obou stran, za rodinu Barvíkovu
a Václavíkovu
So 24.11. Za rodinu Jaroškovu a Carbolovu
Ne 25.11. Za † Vladimíra Klose a živou rodinu
Stachovice
Ne 18.11. Za † Ladislava Petrů a ochranu Panny
Marie pro celou rodinu
Út 20.11. ________________________
Ne 25.11. 8:00 Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 18.11. Za † a živou rodinu Skočkovu
St 21.11. Za duše v očistci
Ne 25.11. 7:30 Za † Annu Kolovratovou a celou
její rodinu
Lukavec
Ne 18.11. Sokol Robert
Čt 22.11. ____________________
Ne 25.11. Dudková
Vrchy
Ne 18.11. Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu Pavlíkovu
Ne 25.11. Za † rodiče Večeřovy, syna
a za † rodinu Martínkovu

