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

D EN P ÁNĚ
22. neděle v mezidobí

1. září

neprodejné

K zamyšlení
Chudí, zmrzačení, chromí, slepí byli v
Izraeli vyloučeni z hostiny. Ptejme se,
koho bychom pozvali my. Nebo začněme jednodušeji - koho z pohrdaných lidí
dneška, tedy koho z pohrdaných a vylučovaných lidí dneška necháme přiblížit
se k nám? Jak sneseme pošklebky druhých lidí? A naopak, jak dovedeme usměrnit svou touhu "zařadit si do sbírky"
svých návštěvníků
dalšího
člověka,
kterého
ostatní
uznávají,
kterým se
můžeme
pochlubit?
Zdi, které
si lidé mezi sebou
staví, měřítka, podle kterých jedni druhé vylučují,
byly a jsou nejrůznější. Kastování mezi
lidmi bylo a je - jen měřítka se mění.
Dnes: podle aut, podle stupně známostí,
podle toho, jak mi kdo může být prospěšný, podle bytového vybavení, podle
proslulosti v těch či oněch kruzích. Může být módou právě stýkat se s člověkem
na okraji společnosti a takového považovat za preferovaného a naopak odmítat
lidi, kteří jsou "moc slušní, moc konvenční, moc normální".

Ježíš všechny tyto zdi odmítá. Neodmítá
ovšem rozdíly mezi dobrem a zlem, mezi
pravdou a lží, mezi tím, co je Boží a tím, co
se Bohu vzpírá. Ukazuje, že dělit lidi z vypočítavosti je zvlášť zlé a nevede to nikam.
Tam ale, kde člověk rozdává nejen bez nároku, ale i bez naděje na odměnu, tam jedná způsobem, který u Boha najde ocenění.
Znamená to ovšem radikalizovat jak svou
lásku, tak
svou důvěru. Svou
lásku: nemohu milovat jen
ty,
vůči
kterým mi
to jde nejsnáze, ale
ty, kteří to
nejvíc potřebují.
Svou důvěru: mám důvěřovat v to, že Bůh mne obohatil a obohacuje, a nemusím počítat, jestli
se mi můj čin v lidské společnosti vyplatí.
Rozhodující tedy má být, že je koho pozvat
a že je mám na co pozvat. Co z toho vytěžím by mne zajímat nemělo. Teprve potom
mohu čekat čestné "místo u stolu". Tedy ne
proto, že jsem se "zavedl" ve společnosti
bohatých, ale právě proto, že jsem se stal a
byl chudým. "Ježíš stal se pro nás chudým,
abychom my zbohatli z jeho chudoby", říká
Písmo.

Texty k rozjímání

1. čtení Sir 3,19-21.30-31

PONDĚLÍ 2.9.
1 Sol 4,13-18
Lk 4,16-30
I dnes je pro mnohé radostná
zvěst nepřijatelná. I dnes se
Ježíš ubírá nepozorován středem těch, kdo jej nechápou,
kdo jej chtějí omezit, nebo
dokonce svrhnout.

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milován bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se
pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť
veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi.
Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v
něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe
poučné výroky, moudrý člověk touží po pozorných posluchačích.

ÚTERÝ 3.9.
1 Sol 5,1-6.9-11
Lk 4,31-37
Pověst, která se o Ježíšovi
roznesla, vycházela z jeho
mocných činů. Tichá láska,
kterou mu my máme projevit,
vychází z vnímavosti všechno
to, čím nás zahrnuje.

Žalm 67
Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
Spravedliví se radují, jásají před Bohem – a veselí se v radosti. – Zpívejte Bohu, velebte jeho jméno, – jeho jméno je Hospodin.
Otec sirotků, ochránce vdov – je Bůh ve svém
svatém příbytku. – Bůh zjednává opuštěným domov, – vězně vyvádí k šťastnému životu.
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, –
vzkřísils je, když zemdlelo. – Usadilo se v něm
tvoje stádce, – ve své dobrotě ses postaral o
chudáka, Bože!

STŘEDA 4.9.
Kol 1,1-8
Lk 4,38-44
Uzdravení nejen z horečky,
ale i uzdravení vztahů! Petro- 2. čtení Žid 12,18-19.22-24a
va tchyně vstává, obsluhuje Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které
přítomné. Ujímá se své role.
šlehal oheň a která byla zahalena mračnou temnotou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly proČTVRTEK 5.9.
hlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité slyKol 1,9-14
šeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už
Lk 5,1-11
k nim nemluvil.
Rybáři mohli být tvrdohlaví a Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu
neuposlechnout. Vždyť tak živého Boha, k nebeskému Jeruzalému:
dobře rozuměli lovu! Kéž ke shromáždění obrovského množství andělů a k
projevím Pánu svou posluš- obci prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přinost. Nejen když je situace stoupili jste k soudci, Bohu všech, k duším sprabeznadějná…
vedlivých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostředníku nové smlouvy.
2 Den Páně

Evangelium Lk 14,1.7-14
Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z
předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj
pozor. On si všiml, jak si hosté vybírají přední
místa. Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od
někoho pozván na svatební hostinu, nesedej si na
přední místo. Mohl by být od něho pozván někdo
vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by
přišel a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel
s hanbou zaujmout poslední místo. Ale když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: ‘Příteli,
pojď si sednout dopředu!’ To ti bude ke cti u
všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý,
kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd nebo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odměny.
Ale když strojíš hostinu, pozvi žebráky a mrzáky,
chromé a slepé.
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají
čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení
spravedlivých.“

Ohlášky
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Také budeme navštěvovat naše nemocné.
♣ V pátek zveme mimořádně na mši svatou v 18
hodin do Děrného.
♣ Příležitost ke svátosti smíření v tomto týdnu:
Fulnek po mši svaté,
na vesnicích půl hodiny před mší svatou,
Fulnek - pátek 15:00 – 17:00
Děrné - pátek 16:30 – 18:00 a po mši svaté.
Využijte v hojné míře tyto nabízené termíny ke
svaté zpovědi.

Texty k rozjímání
PÁTEK 6.9.
Kol 1,15-20
Lk 5,33-39
Jsem schopen pochopit, že
Kristovo poselství je nutné
přenést do současné doby?
Nejsem pohoršen, když se
druzí snaží o jeho aktualizaci?
SOBOTA 7.9.
Kol 1,21-23
Lk 6,1-5
Trháním klasů porušovali Ježíšovi učedníci sobotní klid.
Nevytýkali bychom našemu
Pánu také porušení předpisů?
Nezredukovali jsme náboženství na úzkostlivé plnění příkazů?
NEDĚLE 8.9.
23. neděle v mezidobí
Mdr 9,13-18
Flm 9b-10.12-17
Lk 14,25-33

Rozvrh hodin náboženství
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

úterý
čtvrtek
úterý
úterý
čtvrtek
středa
úterý
čtvrtek
čtvrtek

12:30
12:30
13:15
14:00
13:15
14:00
14:00
14:00
14:00

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V sobotu 7. září v 17 hodin
zveme na mši svatou s nedělní
platností do Jestřábí.
♣ Děkovat za úrodu budeme v
letošním roce při mších svatých ve všech kostelích
v neděli 8. září.
♣ Římskokatolická farnost
Spálov zve 8. září v 10 hodin
na poutní mši svatou k Panně
Marii ve Skále.
♣ V neděli 15. září bude blahořečen v německém Limburgu P. Richard Henkes, z řadu
kněží pallotinů, kněz, který se
v Dachau věnoval duchovní
péči a ošetřování českých
vězňů. Tam také 22. února
1945 zemřel.
Od pátku 6.
září se budeme modlit novenu
předcházející blahořečení tohoto mučedníka. Text noveny
je součástí Dne Páně.
Během novény se modlíme
každý den tyto modlitby: biblický text, znamení kříže, přípravná modlitba, text P. Richarda Henkese , krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní
úmysl, Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.
♣ Vzadu v kostele si vyzvedněte pro své děti přihlášky do
náboženství, které jsme pro
Vás připravili ve dvou verzích
– pro jedno dítě a pro 2-3 děti.
Přihlášku odevzdejte naším
kněžím. Vyučování náboženství bude probíhat na faře a ve
škole. Začneme v týdnu od 9.
září. Rozvrh hodin najdete ve
Dni Páně.
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Úmysly mší svatých

1.9. - 8.9.2019
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1.9.
3.9.
4.9.
5.9.
6.9.
7.9.
8.9.

Mše svatá za farnost
____________________
____________________
____________________
Za členy živého růžence
Za † Karla Brože
Za † Gerharda Klose a požehnání pro
živou rodinu
Stachovice

Ne
Út
Ne

1.9. ________________________
3.9. Mše svatá za farnost
8.9. Za † Vladislava a Renatu Vaněčkovy
a za živou rodinu

Děrné
Ne
St
Pa

Ne

1.9. Za † Oldřišku Daňovou, manžela, syna
a za živou rodinu
4.9. Na poděkování za 15 let manželství
s prosbou o Boží požehnání do dalších
let
6.9. 18:00 Za † Marii a Rudolfa Friedelovy
a živou rodinu
8.9. Za † Bohumíra Storzera, otce
a za živou rodinu
Lukavec

Ne
Čt
Ne

1.9. Prosba za Boží požehnání
do nastávajícího školního roku
5.9. Za členy živého růžence
8.9. Šindlerová Milada
Vrchy

Ne
Ne

1.9. Za † Marii Sommerovou, manžela,
dceru, syna, zetě a snachu
8.9. Mše svatá za farnost

