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

13. neděle v mezidobí

28. června

neprodejné

K zamyšlení
Text dnešního evangelia bývá často neprávem
označován
jako
krutý
či nesplnitelný. V souvislosti s ním se
citují i slova evangelisty Lukáše, kde
Kristus říká, že „kdo nemá v nenávisti
otce a matku, nemůže být mým učedníkem“ (Lk 14,26). Oba texty je třeba spojit v jeden celek.
Dnes už ne, ale
v dřívějších dobách bylo běžné,
že děti skutečně
bezpodmínečně
poslouchaly své
rodiče. Bylo to
těžké a náročné,
úcta k nim to
ovšem vyžadovala.
Odepřít
vlastním rodičům poslušnost
se považovalo
za těžký prohřešek, který by se dal pravděpodobně považovat za akt nenávisti.
Kristus zde ukazuje, že rodiče je třeba
milovat a ctít (jak o tom svědčí jedno
z Desatera Božích přikázání), ale že
existuje ještě někdo jiný. Někdo, kdo má
na naši naprostou poslušnost větší právo
– Bůh. A pokud by se požadavky rodičů
a Boha střetly, je naší povinností, při vší
úctě a lásce k otci a matce, poslechnout
Boha. Stejný princip použili apoštolové
Petr a Jan, když byli veleradou vyzváni,

aby už nekázali o Kristu. Odpověděli otázkou, zda je správné poslouchat více lidi než
Boha.
Milovat své blízké, a zároveň upřednostnit
Boží cestu, pokud dojde ke střetu, je obtížné. Je to kříž, který je třeba přijmout, jestliže má moje cesta za Kristem pokračovat
a prohlubovat se.
Člověk si může ve
svých
snech
a představách namalovat svůj život
tak, jak by jej rád
prožil: v klidu,
úspěchu
a dostatku. Jenže
následovat Krista
nás někdy může
dovést do údolí
stínů,
samoty
a
nepochopení.
Kdo přijme Boží
cestu, ztratí sice
své představy o dokonalém životě, včetně
jejich reálného naplnění, ale jeho život naplní sám Bůh. A určitě nebude zklamaný.
A k tomu všemu, když se setkáte
s člověkem, který o takový život usiluje,
velmi rychle poznáte, že je naplněn Boží
milostí. Jeho ústy i činy k vám mluví sám
Kristus. A budete-li mít štěstí, může vést po
vaší duchovní cestě i vás. A pokud Bůh
bude chtít, vy sami se stanete světlem pro
ty, kteří se zatím ještě zmítají ve svých obavách a nerozhodnostech.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ
Slavnost sv. Petra a Pavla
Sk 12,1-11
Mt 16,13-19
Teprve po Petrově vyznání
Pán předává klíče. Jejich
používání je spojeno s odpovědností, odvahou a především s láskou.

1. čtení 2 Král 4,8-11.14-16a
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila
tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona
řekla svému muži: „Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v
poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko,
stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde,
může se tam uchýlit.“
Když tam zase jednou Elizeus přišel, vstoupil do
světničky a odpočinul si tam. Řekl svému služebníku Gechazimu: „Co by se dalo pro ni udělat?“
On odpověděl: „Nemá přece syna a její muž je už
starý.“ Elizeus mu řekl: „Zavolej ji!“ Zavolal ji a
ona zůstala stát u vchodu. On pravil: „Za rok v
tento čas budeš mít v náručí syna.“

ÚTERÝ 30. 6.
Am 3,1-8; 4,11-12
Mt 8,23-27
Pokud cítím, že vlny ohrožují druhé, nesmím se bát Pána Žalm 89
budit! Jsem s ním na jedné
Na věky chci zpívat
lodi.
Modlitbou,
jeho
o Hospodinových milostech.
„buzením“ se stanu jeho
Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech,
spolupracovníkem.
– po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou
věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena
STŘEDA 1. 7.
milost.“ – Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Am 5,14-15.21-24
Mt 8,28-34
Šťastný je lid, který dovede oslavovat, – chodí,
Odmítání Ježíše je nám po- Hospodine, v záři tvé tváře. – Ve tvém jménu
vědomé. Pán dokázal poslat jásají ustavičně – a honosí se tvou spravedlností.
zlo tam, kam patří. Je ale
Ježíš v mém srdci vždy víta- Neboť ty jsi leskem jejich moci – a tvou přízní
roste naše síla. – Vždyť náš vladař náleží Hosponým hostem?
dinu, – náš král Svatému Izraele.
ČTVRTEK 2. 7.
Am 7,10-17
Mt 9,1-8
Odpuštění hříchů má i mě
postavit na nohy. Kéž proží2 Den Páně

2. čtení Řím 6,3-4.8-11
Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni
do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho

smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako
Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou,
tak i my teď musíme žít novým životem.
Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít.
Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už
neumírá, smrt nad ním už nemá vládu.
Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a
když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za
mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni
s Kristem Ježíšem.

Texty k rozjímání
vám po svátosti smíření
„dobrou mysl“, radost a
údiv!

♣ V pondělí na slavnost svatých Petra a Pavla
zveme na mši svatou v 18 hodin do Stachovic.
V úterý mše svatá ve Stachovicích nebude.
♣ Tento týden bude platit prázdninový pořad bohoslužeb:
Sobota 4. července: Stachovice - 17:00, Vrchy 18:00
Neděle 5. července – slavnost svatých Cyrila a
Metoděje: Děrné - 7:30, Fulnek – 9: 00, Lukavec
– 10:30.

NEDĚLE 5. 7.
Slavnost svatého Cyrila
a Metoděje
Iz 61,1-3a
2 Kor 4,1-2.5-7
Lk 10,1-9

PÁTEK 3. 7.
Svátek sv. Tomáše
Ef 2,19-22
Jan 20,24-29
Naše víra může být posílena
dík Tomášově chuti přesvědEvangelium Mt 10,37-42
čit se. Mohu přemýšlet: Je
Ježíš řekl svým apoštolům: „Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo mi- víra záležitostí vidění, rozuluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě ho- mu, nebo spíš lásky?
den. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě,
není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, SOBOTA 4. 7.
kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho.
Am 9,11-15
Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, Mt 9,14-17
přijímá toho, který mě poslal.
Mladé víno je nebezpečně
Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odbouřlivé, vyžaduje nový
měnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že
je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedli- obal. Kristova zvěst vyžaduvý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu je stále nový přístup.
z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, Dokážu tolerovat ty, kdo
amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.“
umí zvěstovat evangelium
novými formami?
Ohlášky

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Při litaniích
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu budeme ve všech kostelích
prosit o Boží požehnání
v době prázdnin a dovolených. Také budeme navštěvovat nemocné.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy. Revitalizace kostela Nejsvětější Trojice probíhá podle plánu. Od
června 2018 jsme díky vašim
darům při pravidelných sbírkách na opravy, darům na
farní účty i přímo do pokladny farnosti získali cca
1 300 000 Kč. Dotace města
Fulnek byla v loňském roce
1 590 000 Kč, Českoněmecký fond budoucnosti
přispěl částkou 550 000 Kč.
Letošní dotace města Fulnek
ve výši 1 055 000 Kč je určená na obnovu fresek v křížové
chodbě kláštera (tyto práce
nebyly zahrnuty do celkového
rozpočtu – jedná se o vícepráce). Zbývá nám ještě sehnat
na spolufinancování obnovy
cca 660 000 Kč. Všem za vaše dary děkujeme.
♣ K 1. červenci byl uvolněn
z funkce děkana našeho děkanátu o. Lumír Tkáč, farář
z Bílovce. Novým farářem a
děkanem byl ustanoven o.
Dariusz Adam Jędrzejski.
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Úmysly mší svatých

28.6. - 5.7.2020
Fulnek

Ne 28.6. Za † syna Petra Besedu a živou rodinu
Út 30.6. Mše svatá za farnost
St
1.7. _______________________
Čt
2.7. _______________________
Pá 3.7. Za členy živého růžence
So 4.7. Jerlochovice - Za Jana Kočíba, syny,
vnučky a živou rodinu
Ne 5.7. Za † sestru Helenu, manžela a živou
rodinu
Stachovice
Ne 28.6. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
syny, Annu Obšivačovou, Evu
Sýkorovou a živou rodinu
Po 29.6. 18:00 Za † Annu Porubovou, manžela,
dceru, zetě a živou rodinu
So 4.7. 17:00 Za † Ludmilu Horváthovou,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Děrné
Ne 28.6. Mše svatá za farnost
St
1.7. Za členy živého růžence
Ne 5.7. 7:30 Za † Zdeňku a Antonína
Svobodníkovy a živou rodinu
Lukavec
Ne 28.6. Za Čeňka Sokola
Čt
2.7. Za členy živého růžence
Ne 5.7. Za † Milana Sokola a bratra Lumíra
Vrchy
Ne 28.6. Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu
s prosbou o ochranu pro živou rodinu
So 4.7. 18:00 Za † Aurelii Honovou, manžela,
dceru Alenu, rodiče a sourozence

