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

D EN P ÁNĚ
23. neděle v mezidobí

8. září

neprodejné

K zamyšlení
Z jednoho rozhovoru Ježíše se zákoníkem víme, že nejdůležitější dvě přikázání v Písmu svatém jsou – z Božího pohledu – milovat Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou
a svého bližního jako sebe sama.
Z uvedeného je tedy zřejmé, že
nás Kristus, vtělený Boží Syn, vyzývá,
abychom
všechny,
a
dokonce
i sami sebe,
kladli vždy až
na druhé místo.
Není však nelidské
dávat
své
blízké
a milované až
na druhé místo? Může to tak vypadat, ale pokusme se
na tento „kříž“ pohlédnout na pozadí
jednoho biblického příběhu. Kdysi dávno se jeden muž musel rozhodnout, jestli
bude naslouchat Božímu hlasu a přijde
o svou ženu, anebo ji poslechne
a zůstane s ní; taková budoucnost se
však zdála být prostoupena temně neproniknutelnou nejistotou. Ano, ten člověk byl Adam. Když mu Eva nabízela
ovoce, mám za to, že tušil, co přijde
a jaké následky to bude pro oba mít. Na-

konec, za svého života, poznali tyto důsledky u sebe samých, jakož i v životech svých
dětí, vnuků, pravnuků a tak dále. Byla to
zkáza vztahů a ztráta oné nádherné harmonie, již směli zakusit pouze oni.
Dát Boha na první místo i za cenu toho, že
své nejbližší odsuneme až za něho, je těžké,
ale je to cesta, jak co nejvíce minimalizovat
hřích, a pro ně
samotné
i
svědectví
o velikosti Boha,
kterému jsme darovali svůj život.
Pokud naši blízcí
na našem vlastním životě uvidí,
že dáváme přednost Bohu před
sebou
samými,
poznají, jak moc pro nás Pán znamená, jakou má pro nás hodnotu a že sami sebe neklademe výše než je. Nicméně takové rozhodnutí nás vždy stojí nějaké úsilí
a sebezapření.
Kristova slova z evangelia jsou tedy spíše
výzvou k zápasu, abychom ve svém vlastním životě upřednostňovali jeho před sebou. Milovat Boha více než své bližní
a zároveň sebe sama více než Boha může
totiž značit to největší pokrytectví, do kterého lze upadnout.

Texty k rozjímání

1. čtení Mdr 9,13-18

PONDĚLÍ 9.9.
Kol 1,24 – 2,3
Lk 6,6-11
Poklady moudrosti a poznání
jsou v Kristu skryté, aniž by
se vnucovaly. Všední život
naplněný službou a obětavostí
je postupně odhaluje.

Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pochopí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž
nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné
tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje
mysl plnou starostí.
S námahou luštíme smysl pozemských věcí, nesnadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo může vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou
vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin nepoÚTERÝ 10.9.
slal svého svatého ducha?
Kol 2,6-15
Lk 6,12-19
A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi,
Položení se s Kristem do hro- lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se zabu se vztahuje i na nás. Z toho chránili.
vyplývá i naděje na vzkříšení!
Kéž se dovedu v těžkých Žalm 89
chvílích spojit s Kristovou
Pane, tys nám býval útočištěm
bezbranností!
od pokolení do pokolení!
STŘEDA 11.9.
Kol 3,1-11
Lk 6,20-26
Nacionalismus, rasová nadřazenost nemá v křesťanství
místo. I v tom je naše náboženství návodem k životu!
ČTVRTEK 12.9.
Kol 3,12-17
Lk 6,27-38
Návod
na
stálou
(permanentní)
modlitbu.
Vždyť budeme-li se vzájemně
snášet, nade vše mít lásku,
staneme se pro dnešní dobu
znamením!
PÁTEK 13.9.
1 Tim 1,1-2.12-14
Lk 6,39-42
2 Den Páně

Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach – a pravíš: „Vraťte se, smrtelníci!“ – Neboť tisíc let je v
tvých očích – jako včerejší den, který minul, – a
jako noční hlídka.
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, – podobají se
pučící trávě: – Zrána kvete a bují, – večer je skosena a vadne.
Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho
ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služebníky!
Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a
radujeme se po celý život! – Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, – dej zdar práci našich rukou!

2. čtení Flm 9b-10.12-17
Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista
Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal

život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho nazpátek, přijmi ho, jako by to bylo moje vlastní
srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi
sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším
pro hlásání evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat
bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevypadal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný.
Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho dostal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale
jako něco více než otroka: jako drahého bratra.
Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako
člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že
já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl
já sám.

Evangelium Lk 14,25-33
Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil
se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a
neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bratry a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo,
nemůže být mým učedníkem.
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže
být mým učedníkem.
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si
napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na dokončení stavby? Kdyby totiž položil základy a
nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni,
kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se
pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’
Nebo když má některý král vytáhnout proti jinému králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed
a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků
utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci?
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten
druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co
má, nemůže být mým učedníkem.“

Texty k rozjímání
Pavel přes vše, co prožil, děkuje Pánu za to, že jej vzal do
služby. Jsem schopen vyjádřit
dík za svůj křest, možná i za
pohodlný život?
SOBOTA 14.9. svátek
Povýšení svatého Kříže
Nm 21,4b-9
Jan 3,13-17
Nikodém tenkrát patrně Ježíšovu odpověď nechápal.
Vždyť i nám přichází zatěžko,
že každému vítězství musí
předcházet utrpení…
NEDĚLE 15.9.
24. neděle v mezidobí
Ex 32,7-11.13-14
1Tim 1,12-17
Lk 15,1-32

Rozvrh hodin náboženství
1. třída úterý 12:30
2. třída čtvrtek 12:30
3. třída úterý 13:15
4. třída úterý 14:00
5. třída čtvrtek 13:15
6. třída středa 14:00
7. třída úterý 14:00
8. třída čtvrtek 14:00
9. třída čtvrtek 14:00
1.- 5. třída
Základní škola a Mateřská
škola T. G. Masaryka Fulnek
6. - 9. třída - fara

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 22 976 Kč. Děkujeme
dárcům, kteří přispívají na
opravy farního kostela do
sbírky, posílají své dary na
farní účet nebo předávají finanční dary osobně.
♣ V sobotu slavíme svátek
Povýšení svatého Kříže. Zveme na mši svatou v 8 hodin
do kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Jerlochovicích.
♣ V tomto týdnu bude platit
nouzový pořad bohoslužeb:
sobota 14.9.
Vrchy - 17:00,
Stachovice - 18:00,
neděle 15.9.
Děrné - 7:30,
Fulnek - 9:00,
Lukavec - 10:30.
♣ Příští neděli bude sbírka na
církevní školy.
♣ Na povídání o Světových
dnech
mládeže
2019
v Panamě očima poutníků
zveme mládež a starší děti
v pátek 20. září. Začneme v
18 hodin na faře.
♣ Letošní poutní mše sv. ke
sv. Matouši v Jílovci bude
sloužená
v
sobotu
21. záři ve 14:00.
♣ Mládež Římskokatolické
farnosti Fulnek zve v sobotu
28. 9. v 19 hodin do kostela
svaté Kateřiny Alexandrijské
ve Stachovicích na chvály
obětované za naši farnost.
♣ Ostravsko-opavská diecéze
zve svobodné ženy a muže od
17 do 35 let kursy Samuel.
Kurz je zaměřený na rozlišování povolání a životní cesty.
Více
informací
na
www.hledampovolani.cz.
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Úmysly mší svatých

8.9. - 15.9.2019
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

8.9. Za † Gerharda Klose a syna
a požehnání pro živou rodinu
10.9. ______________________
11.9. Za nepokřtěné
12.9. ______________________
13.9. ______________________
14.9. Jerlochovice - mše svatá za farnost
15.9. Za † Jana a Josefa Matějkovy, za †
rodinu a požehnání pro živou rodinu
Stachovice

Ne

8.9. Za † Vladislava a Renatu Vaněčkovy
a za živou rodinu
Út 10.9. Za členy živého růžence
So 14.9. 18:00 Za † Ludmilu a Josefa Hiršovy,
rodiče z obou stran, sourozence,
Zdeňka Bučka a za živou rodinu
Děrné
Ne

8.9. Za † Bohumíra Storzera a otce
a za živou rodinu
St 11.9. Za † Tibora a Editu Linkeschovy, syna
Oskara a za živou rodinu
Ne 15.9. 7:30 Za † rodiče Dubcovy a duše
v očistci
Lukavec
Ne 8.9. Šindlerová Milada
Čt 12.9. ____________________
Ne 15.9. Ohnheiser Aleš
Vrchy
Ne 8.9. Mše svatá za farnost
So 14.9. 17:00 Za † Zdeňku Pavlíkovou,
manžela, syna a rodiče z obou stran

