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D EN P ÁNĚ
20. neděle v mezidobí

18. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Tohle je jedno z evangelií, kde by byl
člověk možná v pokušení říci, že je to
nějak přehnané, že se to zas tak vážně
nedá brát. Proč by muselo z přijetí Ježíše
zrovna vzniknout rozdělení - dva proti
třem a ještě ve vlastním domě? Jenže
ono není přehnané nic.
Takové, jak to píše evangelium, to totiž je ve světě: dobro a zlo, pravda a
lež, láska a nenávist stojí
v příkrém rozporu a jsou
navzájem neslučitelné. A
kdo se z těchto dvojic
snaží dělat celek, ten spojuje oheň a vodu. Ježíš
svým vystoupením nepřináší nějaké rozdělení
zbrusu nové - zvýrazňuje
ale rozpor mezi dobrem a
zlem, mezi tím, co je Boží a mezi tím
ostatním, který dělá viditelným a jednoznačným. Protože on sám je zcela Boží,
tedy zcela dobrý, jednolitý. A tak při
setkání s ním musí od tehdy až dodnes
každý volit: černé nebo bílé, ano nebo
ne. Není střední cesty, pokud člověk
bere Ježíše vážně, tedy pokud mu uvěří.
Lidé vlastně takovéto rozdělení nemají
příliš v lásce - zdá se jim přepjaté a hlavně nepohodlné. A ono se nepohodlným
jen nezdá, ono jím je. Protože odmítá
pohodlná, zdánlivě smířlivá řešení, protože nutí člověka, aby každou chvíli dával jasně najevo co je, zda je ryba nebo
rak - a aby nesl také důsledky této jednoznačné volby, aby se s ním tedy jed-

nalo a počítalo jako s rybou nebo s rakem.
Tuto nechuť k jednoznačnému postoji, k
přijetí Kristova dělení, ovšem člověk maskuje za starost o druhé, maskuje ji úvahami
o tom, že je třeba být rozumným, atd. Ale
tváří tvář Kristu tyto zdánlivé důvody a
zdánlivé moudrosti blednou,
pokud ovšem má člověk odvahu k pravdě.
To, co po nás křesťanství žádá, je opravdu obtížné. Žádá
od nás pravdivé vidění rozdílu, jaký je mezi vírou a nevírou, mezi nadějí v Boha a
nadějí v tento svět, mezi věrností a nevěrností Bohu. A
současně od nás žádá, abychom i ty nejoddělenější bližní milovali, přáli jim dobro a
současně s nimi jasně nesouhlasili v tom, kde souhlasit nemůžeme, pomáhali jim a sami hned pomoc nečekali,
nedivili se, že oni proti nám jdou třeba tak,
že nám ublíží a my se při tom důsledně
vzdávali každého násilí, odplácení, nečestnosti ... Že je to bláznivé, moc těžké, nerozumné, ba "v dnešní době" neúnosné?
Možná. Ale je to Kristovo, a proto hlásímeli se k němu, je to cesta pro nás. Není to
cesta fanatické tvrdosti, ale je to cesta čistoty srdce, svobody od strachu (nemám- li
dvě tváře, nemám strach, kdy mi kdo tu
druhou odhalí), cesta pravdy a lásky, které
jsou neodlučitelně spojeny. A není to cesta
jen pro některé křesťany, ale pro ty, kdo v
Pána uvěřili - tedy pro všechny, kdo se považují za křesťany.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 19.8.
Sd 2,11-19
Mt 19,16-22
U málo lidí je touha následovat Pána tak veliká, aby
se zřekli pro ně nejcennějšího. Ale velký majetek
může sám od sebe vést k
zármutku!
ÚTERÝ 20.8.
Sd 6,11-24a
Mt 19,23-30
Bohatý, který lpí na svém
majetku, do Jeho království
neprojde. Nejprve musí náklad složit a protáhnout se.
Možná jako velbloud v
uzoučké brance…

1. čtení Jer 38,4-6.8-10
Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva,
které zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k nim mluví takové řeči, protože
nehledá tento člověk blaho tohoto lidu, ale
jeho neštěstí.“
Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“
– neboť král proti nim nic nezmohl. Vzali
tedy Jeremiáše a uvrhli ho do cisterny královského prince Malkijáha, která byla ve vězeňském dvoře; spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve které nebyla voda, ale
jen bahno; Jeremiáš zapadl do bláta.
Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce a řekl králi: „Můj pane, králi, tito muži
se dopustili zlého činu vším, co spáchali proti proroku Jeremiášovi, když ho vsadili do
cisterny. Umře v ní hladem, neboť v městě
už není chléb.“ Tu rozkázal král Etiopanu
Ebedmelechovi: „Vezmi s sebou odtud tři
muže a vytáhni proroka z cisterny, dřív než
umře.“

STŘEDA 21.8.
Sd 9,6-15
Mt 20,1-16
Bůh chce štěstí pro všechny
a nezávisle na výkonu! To
může působit úlevně ve Žalm 39
Hospodine, na pomoc mi pospěš!
společnosti, která staví vše
jen na ekonomickém růstu
a na výkonu jednotlivce.
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke
mně sklonil a vyslyšel mé volání.
ČTVRTEK 22.8.
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kaSd 11,29-39a
lu, – na skálu postavil mé nohy, dodal síly
Mt 22,1-14
mým krokům.
Ano, je nám sympatická
otevřenost, přijetí i těch na Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv
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našemu Bohu. – Mnozí to uvidí a nabudou
úcty, – budou doufat v Hospodina.
Já jsem jen chudák a ubožák, – ale Pán se o
mě stará. – Tys můj pomocník, můj zachránce: – neprodlévej, můj Bože!
2. čtení Žid 12,1-4
Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na
nás dívají! Odhoďme proto všechno, co by
nás mohlo zatěžovat, hřích, do kterého se
člověk snadno zaplete, a vytrvale běžme o
závod, který je nám určen. Mějme oči upřeny
na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji
vede k dokonalosti. Místo radosti, která se
mu nabízela, vzal na sebe kříž a nic nedbal
na urážky; nyní sedí po pravé straně Božího
trůnu.
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní
lidé prudce odporovali, abyste neumdlévali a
vnitřně neochabovali. Vždyť jste v boji proti
hříchu ještě nekladli odpor až do krve.

Texty k rozjímání
okraji. Ale oni i já se musíme přizpůsobit „svatebním
šatem“ a přijmout Otcovu
vůli.
PÁTEK 23.8.
Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Mt 22,34-40
Pádná odpověď i pro mě,
když chci svými problémy
uvést své svědomí do úzkých: milovat Jej celým
srdcem a druhé jako sám
sebe. Ne míň, ale ani ne
víc.

SOBOTA 24.8.
svátek sv. Bartoloměje
Zj 21,9b-14
Jan 1,45-5
Mohu si položit otázku, zda
dokážu někomu přiblížit
Evangelium Lk 12,49-53
Ježíše… Najdu někoho poctivého, „ve kterém není
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si lsti“ a zkusím jej – třeba v
přeji, aby už vzplanul! V křest mám být po- modlitbě – Pánu představit?
nořen, a jak je mi úzko, než bude vykonán!
Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne,
NEDĚLE 25.8.
říkám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž 21. neděle v mezidobí
bude rozděleno pět lidí v jednom domě: tři Iz 66,18-21
proti dvěma a dva proti třem. Budou rozděle- Žd 12,5-7.11-13
ni otec proti synovi a syn proti otci, matka Lk 13,22-30
proti dceři a dcera proti matce, tchyně proti
snaše a snacha proti tchyni.“
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Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme na
poutní mší svatou k Panně
Marii Nanebevzaté do Jerlochovic. Začneme v 15 hodin
modlitbou k Panně Marii.
♣ Děkujeme místním farníků
ze Stachovic a všem ostatním, kteří se zasloužili o organizaci 2. ročníků farního volejbalu. Dík patří také hráčům
a všem, kteří přišli akci podpořit.
♣ V pátek 30. srpna budeme
při mši svaté v 17 hodin na
farním dvoře společně děkovat za čas prázdnin a dovolených. Po mši svaté jste milí
farníci zváni ke společnému
posezení. Bude zde prostor
pro sdílení zážitků a naplánujeme akce na nejbližší období.
Malé občerstvení je vítáno.

Úmysly mší svatých

18.8. - 25.8.2019
Fulnek

Ne 18.8. Za otce Jana, Bernarda a Hipolita
Út 20.8. Na úmysl dárce
St 21.8. Za † dceru, manžela a požehnání pro
živou rodinu
Čt 22.8. Na úmysl dárce
Pa 23.8. Na úmysl dárce
So 24.8. ________________________
Ne 25.8. Za † Františka Šindlera, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Stachovice
Ne 18.8. Za † Dášu Moravcovou, Karla Růčku
a živou rodinu
Út 20.8. ________________________
Ne 25.8. Za † Václava Moravce
Děrné
Ne 18.8. Za † a živou rodinu Minárikovu
a Vaňkovu
St 21.8. Mše svatá za farnost
Ne 25.8. Za † Pavla Vávru, za † a živou rodinu

Potřebuješ si odpočinout
Vím, že jsi často vyčerpaná.
Slyším Tvé srdceryvné volání
po nové energii, abys zvládla
celý den. Musíš mi svěřit
všechny své starosti a povinnosti. Odpočiň si, když Ti
řeknu. Jsem Tvůj nebeský
Otec a vím, co potřebuješ.
Naslouchej Tomu, který Tě
miluje ze všech nejvíc a
všechno o Tobě ví.
S láskou Tvůj nebeský Otec
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Lukavec
Ne 18.8. Šindler J.
Čt 22.8. David
Ne 25.8. Sokolová
Vrchy

Ne 18.8. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče, prarodiče a dceru Alenu
Ne 25.8. Za † Jiřího Kukola, rodiče
a za † rodinu Šindlerovu

