D EN P ÁNĚ
LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

11. neděle v mezidobí

14. června

neprodejné

K zamyšlení
Zázračná uzdravení, vzkříšení z mrtvých
nebo různé neobvyklé Boží dary se
v počátku života církve projevovaly
v mnohem větší míře než v současnosti.
A že se neodehrávají jako na běžícím
páse den co den? K tomu nedocházelo
ani kdysi! O tom dnes ovšem rozjímat
nebudeme. Duch rozděluje, jak sám
chce. Naše pozornost by však
neměla být zaměřena na tyto viditelné dary, ale
na Dárce.
V dnešní perikopě jsou velmi významná tato Ježíšova
slova:
„Zadarmo
jste
dostali, zadarmo
dávejte.“ Dávejte to, co jste dostali…
Dostal jsem od Boha dar? Nemusím
hned myslet na dar nějaké služby, ale
jsem si vědom toho, že mě Bůh obdarovává? Například odpuštěním, nekonečnou trpělivostí s mými pády, které se
donekonečna
opakují.
Zdarma
nás
zahrnuje
svojí
láskou
a milosrdenstvím – a to je dar, jejž neumíme dostatečně ocenit. Není vidět, ne-

připoutáme jím pozornost ani nás nedovede
k sebeuspokojení. Tato Boží „infuze“
nás ale neustále drží nad vodou.
Jestli něčím dnešní svět, naše země, rodiny
a vztahy trpí, pak je to právě nedostatkem
odpuštění,
trpělivosti,
milosrdenství
a obětavé lásky pro každého, zvláště pro
nepřítele. To je ta nemoc, choroba, která
potřebuje lék – a my
k němu máme přístup zcela zdarma.
Kdekdo dnes upozorňuje své známé
na
slevy
v obchodech a různé
výhodné koupě. Slevové letáky zamořují naše poštovní
schránky. Listujeme
jimi, stejně jako
všichni ostatní, a míváme radost, když se
nám podaří koupit za výhodnou cenu to, co
jsme potřebovali.
A teď si představte, že my prožíváme nejen
slevy, ne pouze Black Friday, ale to, že
nás Bůh zdarma zbaví všeho, co nás tíží,
a dá nám to, co nikde jinde není: víru, naději a lásku. No řekněte, můžeme si to snad
nechat jen tak pro sebe? A co já? Získal
jsem už, co Bůh zdarma nabízí?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15. 6.
1 Král 21,1-16
Mt 5,38-42
Nábotova věrnost a láska k
vinici může být předobrazem těch, kdo obhospodařují půdu v souladu s přírodou a rodinnými tradicemi.
I dnes mají své protivníky,
kteří kořistí a zemi ničí…
ÚTERÝ 16. 6.
1 Král 21,17-29
Mt 5,43-48
Prorok Eliáš zpupnost
Achabovu zkrotil. Přestože
vykonal pokání, následky
hříchu se dostaví později. I
náš hřích zanechá v příštích
generacích stopy na životním prostředí.

1. čtení Ex 19,2-6a
Když přišli synové Izraele na sinajskou
poušť, utábořili se na poušti. Izrael se tam
utábořil před horou.
Mojžíš vystoupil k Bohu a Hospodin na něj
zavolal z hory: „Tak řekneš Jakubovu domu
a oznámíš synům Izraele: Sami jste viděli, co
jsem udělal Egypťanům, jak jsem vás nesl na
orlích křídlech a dovedl vás k sobě.
Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a
mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří
celá země. Budete mi královstvím kněží a
svatým lidem.“
Žalm 99
Jsme jeho lid a stádce, které on pase.

Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte
Hospodinu s radostí, – vstupte před něho s
jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil,
STŘEDA 17. 6.
a my mu náležíme, – jsme jeho lid a stádce
2 Král 2,1.6-14
jeho pastvy.
Mt 6,1-6.16-18
Hospodin svůj lid neopouš- Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdentí. I dnes posílá ty, kdo ří- ství je věčné, – po všechna pokolení trvá jeho
kají nepopulární věci, které věrnost.
společnost nechce slyšet.
Nástupnictví je spojeno s 2. čtení Řím 5,6-11
Bratři! Kristus v ten čas, když jsme ještě byli
odmítáním…
slabí, zemřel za bezbožníky. Vždyť sotva
ČTVRTEK 18. 6.
kdo položí život za spravedlivého – možná,
Sir 48,1-15 (řec. 1-14)
že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je mu
Mt 6,7-15
milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám
V tomto roce Božího slova tím, že Kristus umřel za nás, když jsme byli
opět žasnu, jak je Nový zá2 Den Páně

ještě hříšníky. Tím spíše tedy budeme zachráněni skrze něho od Božího hněvu teď,
když jsme ospravedlněni jeho krví. Neboť
jestliže jsme byli s Bohem usmířeni smrtí
jeho Syna v době, kdy jsme s ním byli ještě
znepřáteleni, tím spíše – po usmíření – budeme zachráněni jeho životem. Ba ještě více!
Smíme se i chlubit Bohem skrze našeho Pána
Ježíše Krista, protože skrze něho se nám nyní
dostalo usmíření.
Evangelium Mt 9,36 – 10,8
Když Ježíš viděl zástupy, bylo mu jich líto,
protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez
pastýře. Tu řekl svým učedníkům: „Žeň je
sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“
Potom si zavolal svých dvanáct učedníků a
dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou
chorobu.
Jména těch dvanácti apoštolů jsou tato: první
Šimon, zvaný Petr, a jeho bratr Ondřej, Jakub, syn Zebedeův, a jeho bratr Jan, Filip a
Bartoloměj, Tomáš a celník Matouš, Jakub,
syn Alfeův, a Tadeáš, Šimon Kananejský a
Jidáš Iškariotský, který ho pak zradil.
Těchto dvanáct Ježíš poslal a přikázal jim:
„Mezi pohany nechoďte a do žádného samařského města nevcházejte. Raději jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského.
děte a hlásejte: ʻPřiblížilo se nebeské království.ʼ Uzdravujte nemocné, probouzejte k
životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo
dávejte.“

Texty k rozjímání
kon ukryt ve Starém! Sám
náš Pán říká o Janu Křtiteli:
„Chcete-li to přijmout, on
je Eliáš, který má přijít.“
PÁTEK 19. 6.
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
Dt 7,6-11
Mt 11,25-30
Přetváření našich tvrdých
srdcí, aby se stala podobnými Ježíšově tichosti a pokoře, je jistě bolestný proces.
Ale Bůh mě stvořil „ke
svému obrazu“.
SOBOTA 20. 6.
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
Iz 61,9-11
Lk 2,41-51
Hledání Ježíše je v tradici
spojeno s jednou ze sedmi
bolestí Panny Marie. Povzbuzení: velké věci se rodí
z bolesti. Chci mít spolu s
Matkou Boží podíl na růstu
církve?
NEDĚLE 21. 6.
12. neděle v mezidobí
Jer 20,10-13
Řím 5,12-15
Mt 10,26-33

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří se
zasloužili o krásné prožití farního odpoledne na slavnost
Nejsvětější Trojice a těm, kteří v Děrném připravili slavnost Těla a Krve Páně. Také
děkujeme všem za společně
strávený čas v našem farním
společenství.
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 26 850 Kč.
♣ V úterý 16. června v 18
hodin budou mít na faře setkání děti a mládež.
♣ Na pátek 19. června připadá
slavnost Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova. Děti, které v neděli
21. června přistoupí k 1. svatému přijímání, budou mít
v pátek od 17 hodin poprvé
příležitost ke svátosti smíření.
Z tohoto
důvodu
zveme
v pátek v 15 hodin do farní
kaple k modlitbě korunky
k Božímu milosrdenství a litanií k Božskému Srdci a
v 15:30 na mši svatou.
♣ V sobotu, v den památky
Neposkvrněného Srdce Panny
Marie zveme na mši svatou
s nedělní platností v 17 hodin
do Jílovce a v 18 hodin mimořádně do Vrchů.
♣ V neděli bude sbírka na
dostavbu Diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi nad
Ondřejnicí, kterou vyhlásilo
Biskupství
ostravskoopavské.
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Úmysly mší svatých

14.6. - 21.6.2020
Fulnek

Ne 14.6. Za Marii Kubovou, manžela, rodiče
a živou rodinu
Út 16.6. _______________________
St 17.6. _______________________
Čt 18.6. _______________________
Pá 19.6. 15:30___________________
So 20.6. Jerlochovice Za † Martina Stehlíka
a za Boží požehnání pro živou rodinu
Ne 21.6. Za † sestru Helenu, manžela a živou
rodinu
Stachovice
Ne 14.6. Za † Jaroslava Hirše, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Út 16.6. __________________________
Ne 21.6. __________________________
Děrné
Ne 14.6. Za † Bohumíra Storzera a otce,
za živou rodinu
St 17.6. Za † Josefa Kolovrata a Josefa Lukáše,
za živou rodinu
Ne 21.6. Za † rodinu Storzerovu a duše v očistci
Lukavec
Ne 14.6. Za † Věru Konradovou
Čt 18.6. Za rodinu Goldovu
Ne 21.6. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 14.6. Za † Františku Hansgutovou, manžela,
děti a vnuky
So 20.6. 18:00 Za † Hynka a Marii Šebestovy,
rodiče a sourozence

