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

12. neděle v mezidobí

21. června

neprodejné

K zamyšlení
Strach je neuvěřitelně silná emoce, která
nás leckdy dovede ovládnout natolik, že
jednáme takovým způsobem, jakým bychom za běžných okolností nejednali.
Strach z nemoci, o život náš a našich
blízkých, o práci… Často se bojíme druhých lidí, kteří nám mohou ublížit – což
se mnohdy i stává. Také
z toho důvodu pak přizpůsobujeme
svůj
život
s ohledem na hrozby, jež
by se mohly naplnit.
V určitých případech je to
v pořádku, protože kdyby
každý z nás mohl zrealizovat všechno, co ho napadne – bez obav
z následků –, bylo by na
světě asi ještě o něco hůř.
Ale pokud jde o strach ze
zvěstování
evangelia
a šíření Kristovy nauky,
nejsou obavy na místě.
Ne snad proto, že by se
Ježíšovým poslům nemohlo nic stát, nýbrž proto, že se jim nemůže stát nic, co by Bůh
nedopustil. Dnes je nám již vzdálená
myšlenka, že Bůh drží v rukou náš život
a že se bez jeho dopuštění nestane nic.
Moderní doba nás dovede ochránit před
mnoha nebezpečími a snad i proto se
domníváme, že pokud se nám nic hrozného neděje a žijeme v klidu, Bůh v tom
rozhodně „nemá prsty“.

Ježíš nás ale ujišťuje, že se v našem životě
nestane nic, o čem by Bůh nevěděl, že nejsme vydáni napospas zvůli druhých lidí,
aniž by Bůh mohl zasáhnout. Máme-li se
tedy něčeho skutečně obávat, není to nebezpečí ze strany lidí, ale Boží hněv, který
se může projevit, pokud před lidmi zatajíme
zprávu o
spáse
a věčném životě.
Při této službě se nám může přihodit opravdu cokoli.
Pakliže to ovšem nastane,
můžeme si být jistí, že Bůh
o všem ví a že je to jeho
cesta pro nás – cesta následování Ježíše Krista – a že
naše utrpení je pouze dočasné. Pokud bychom však
ze strachu couvli, hrozí
nám ztráta věčnosti.
Strachu ale člověk poručí
jen velmi těžko… Zkusme
si proto více uvědomovat,
že i tak samozřejmé věci,
jako například to, že se
ráno vůbec probudíme,
jsou Boží milost.
Prožívejme vše, co se v našem životě děje,
jako projev Boží péče a v každé situaci obnovujme víru v Boha, který sedí na svém
trůnu a nic se mu nevymklo z rukou. Kdoví, jestli tuto víru nebudeme v životě potřebovat, až nastane ta situace, že hrozby budou reálné. Bylo by strašlivé přijít
o věčnost, kterou už nelze získat zpět.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 22. 6.
2 Král 17,5-8.13-15a.18
Mt 7,1-5
Teprve uzdravení z mé slepoty mi umožní vidět druhé
správně, nezkresleně. Proces na celý život…

1. čtení Jer 20,10-13
Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské
umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran!
Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou
žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se
dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na
něm!“
Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti, kteří mě stíhají, padnou a nic
nesvedou. Velmi budou zahanbeni, neboť
ničeho nedosáhnou; bude to věčná hanba,
nezapomene se na ni.
Hospodine zástupů, který zkoušíš spravedlivého, který vidíš ledví i srdce, kéž uzřím
tvou pomstu nad nimi, neboť tobě jsem svěřil
svou při.
Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, že
vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů!

ÚTERÝ 23. 6.
2 Král 19,9b-11.14-21.3135a.36
Mt 7,6.12-14
Těsná brána, úzká cesta.
Křesťanství opravdu není
náboženstvím „masovým“.
A vlastně nikdy nebylo.
Krásu a ryzost a prostotu Žalm 68
přírodní perly mnozí nedo- Vyslyš mě, Hospodine, ve své veliké lásce!
cení. Už umíme vyrábět
Pro tebe, Bože, jsem snášel potupu, – pohana
náhražky…
pokryla mou tvář. – Svým bratrům stal jsem
se cizincem, – synům své matky neznámým.
STŘEDA 24. 6. slavnost
– Neboť mě stravuje horlivost pro tvůj dům,
Narození sv. Jana Křtitele – padají na mě urážky těch, kdo tě urážejí.
Iz 49,1-6
Já se však, Hospodine, obracím modlitbou k
tobě – v čas milosti, Bože! – Vyslyš mě ve
Lk 1,57-66.80
V roce Božího slova si mo- své veliké lásce, – věrně mi pomoz! – Vyslyš
hu uvědomit jeho dramatič- mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, – obrať se ke mně se svým nesmírným slitovánost: předchůdce samotné- ním.
ho Pána se rodí z Uvědomte si to, ubožáci, a radujte se; – poo„neplodné“ matky. Jeho křejte v srdci vy, kdo hledáte Boha! – Neboť
otec údivem oněmí. Pro Hospodin slyší chudáky, – nepohrdá svými
dnešní hlásání Kristovy vězni. – Nechť ho chválí nebe a země, – mozvěsti povzbuzení k odvaze ře a vše, co se v nich hýbe.
jít nevyšlapanými cestami!
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2. čtení Řím 5,12-15
Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na
tento svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt
přešla na všechny lidi, protože všichni zhřešili. Hřích ovšem byl na světě už před Zákonem – jenomže kde není žádný zákon, tam se
hřích nepřičítá. Přesto smrt uplatňovala svou
moc od Adama do Mojžíše i nad lidmi, kteří
se neprohřešili nějakým podobným přestoupením jako Adam. Tento Adam je protějškem toho, který měl přijít.
Ale s Božím darem není tomu tak, jako to
bylo s proviněním. Kvůli provinění jednoho
ovšem celé množství propadlo smrti. Ale ještě tím hojněji se celému množství lidí dostalo
Boží přízně a milostivého daru prostřednictvím jednoho člověka, Ježíše Krista.
Evangelium Mt 10,26-33
Ježíš řekl svým apoštolům: „Nebojte se lidí.
Nic není tak tajného, že by to nebylo odhaleno, a nic skrytého, že by to nebylo poznáno.
Co vám říkám ve tmě, povězte na světle, a co
se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech!
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo – duši
zabít nemohou. Spíše se bojte toho, který
může zahubit v pekle duši i tělo. Copak se
neprodávají dva vrabci za halíř? A ani jeden
z nich nespadne na zem bez vědomí vašeho
Otce. U vás však jsou spočítány i všechny
vlasy na hlavě. Nebojte se tedy: Máte větší
cenu než všichni vrabci.
Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi;
ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu
i já před svým Otcem v nebi.“

Texty k rozjímání
ČTVRTEK 25. 6.
2 Král 24,8-17
Mt 7,21-29
Oslovování „Pane, Pane“,
nám vždycky šlo. Jiné věci
už tolik ne. Snad proto je
naše křesťanství budováno
mnohdy na písku…
PÁTEK 26. 6.
2 Král 25,1-12
Mt 8,1-4
Příliš o tom uzdravení nevyprávěj druhým. Ale splň,
co předepisuje Zákon! To
bude nejlepší svědectví. I
dnes.
SOBOTA 27. 6.
Pláč 2,2.10-14.18-19
Mt 8,5-17
Setník, pohan, je samotným
Ježíšem chválen za projev
živé víry! Nerozumí i dnes
Pánu ti, kdo „stojí mimo“?
NEDĚLE 28. 6.
13. neděle v mezidobí
2 Král 4, 8-11. 14-16a
Řím 6, 3-4. 8-11
Mt 10, 37-42
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Ohlášky
♣ Ve středu 24. června je
slavnost Narození svatého
Jana Křtitele. Zveme na mši
svatou v 18 hodin do Fulneku
a v 19 hodin do Děrného.
V modlitbách vzpomeňte na
našeho otce Jana.
♣ V pátek 26. června jste srdečně zváni v 17 hodin na
farní zahradu na mši svatou,
při které budeme děkovat za
uplynulý školní rok a prosit o
Boží požehnání na prázdniny
a dobu dovolených. Po mši
svaté bude příležitost ke společnému posezení.
♣ V neděli 28. června zveme
v 9 hodin do kostela svatého
Petra a Pavla v Děrném na
poutní mši svatou, po které
bude následovat eucharistický
průvod vesnicí.
♣ A na poutní mši svatou
k svatému Jana Křtiteli do
Lukavce vás zveme ve stejnou neděli t. j. 28. června
v 10:30. Po mši svaté bude
eucharistický průvod.

Úmysly mší svatých

21.6. - 28.6.2020
Fulnek

Ne 21.6. Za děti, které dnes přistupují
k 1. svatému přijímání a jejich rodiny
Út 23.6. Za † rodinu Ivánkovu, švagra
a požehnání pro živou rodinu
St 24.6. _____________________
Čt 25.6. Za Jana Sokola, manželku a dceru
Pá 26.6. Na poděkování učitelům, katechetům
a dětem za školní rok s prosbou
o požehnání na prázdniny
So 27.6. Jerlochovice ____________________
Ne 28.6. Za † syna Petra Besedu a živou rodinu
Stachovice
Ne 21.6. __________________________
Út 23.6. Za † Jana Hrstku, manželku, dceru
a syny
Ne 28.6. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
syny, Annu Obšivačovou,
Evu Sýkorovou a živou rodinu
Děrné
Ne 21.6. Za † rodinu Storzerovu a duše v očistci
St 24.6. Za † rodiče Ludvíkovy a živou rodinu
Ne 28.6. Mše svatá za farnost

Modlitba za prvokomunikanty
Pane Ježíši, už za krátký čas
se s tebou naše děti poprvé
setkají ve svatém přijímání.
Pomáhej jim, aby se co nejlépe na tento okamžik připravily. Dej jim sílu, ať s tvou pomocí přemáhají každý hřích a
dělají co nejvíce dobrých
skutků. Žehnej také jejich
rodičům a příbuzným, aby jim
dávali dobrý příklad živé víry
a obětavé lásky. Amen.
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Lukavec
Ne 21.6. Mše svatá za farnost
Čt 25.6. Za Miroslava Davida
Ne 28.6. Za Čeňka Sokola
Vrchy
So 20.6. Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče
a sourozence
Ne 28.6. Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu
s prosbou o ochranu pro živou rodinu

