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Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

5. července

neprodejné

K zamyšlení
Zeptejme se sami sebe: chtěli bychom
být takto vysláni jako Ježíšovi učedníci?
Tak, jak o tom mluví evangelium? Bez
jakéhokoliv zajištění? A jen s Ježíšovým
slovem? Jistěže si dovedeme celkem
snadno a rychle vysvětlit, že to tak nejde. Že potřebujeme mnoho věcí pro život nebo pro službu v církvi, bez kterých
se dnes neobejdeme. Farář, obcházející
venkovské
farnosti pěšky,
bez mošny a
bez opánků,
tedy bos, by
asi mnoho neuspěl.
Ale
evangelium
není
psáno
proto,
abychom z něho
vyvozovali
absurdní závěry. Je přece jen psáno proto, aby mu člověk rozuměl, aby ho bral
vážně, aby ho přetavil do svého života.
Takže se musíme ptát: o čem vlastně
dnešní evangelium je? Jak máme rozumět Ježíšově výzvě: "Proste pána žně ...
o dělníky"? A konečně - jak je to s posláním těch, kdo mají nést dál evangelium?
Především ti poslaní nemají na starosti
všechno. Mají jít tam, kam chce Pán sám
přijít. K těm, které chce oslovit. A je jim
předem řečeno, že zřejmě všude neuspějí
a že nejsou posláni jen do přátelského

prostředí, tedy jako ovce mezi vlky. Nejsou
posílání jen tam, kde budou najisto přijati.
Mají počítat s neúspěchem. Jistotu však
mají v tom, že jsou poslání Mesiášem. Že
to není jejich poplašený nápad.
Není možné tedy obejít otázku: zda a kde
má dnes Pán takovéto lid? Najde je? Kdo
jsou tito dělníci? Jen kněží? To jistě ne!
Mezi nevěřící, neznající evangelium, mezi
ty, kam chce Pán
přijít, jsou posláni
především
laici,
křesťané, žijící ve
světě, stýkající se
se sousedy, příbuznými, známými,
spolupracovníky.
Ti, kdo byli křtem,
biřmováním a dalšími Božími dary
obdarováni
pro
dobrý křesťanský život ve světě, pro schopnost být Kristu svědky a tak mu připravovat
cestu. Každý z nás, kdo je Kristův, je někam poslán, vyslán, jde tam, kam chce sám
Pán přijít. A nemusí jít o nijak mimořádné
úkoly, jde jen o běžné okolnosti života.
Buďme s našimi bližními a přinášejme jim
zvěst evangelia, zvěst o odpouštějící Boží
lásce k člověku, zvěst o Boží budoucnosti.
S klidem a mírností a s vědomím, že Ježíšovu zvěst máme přinášet, ale nesmíme ji
vnucovat. Nejsme-li přijati, jděme dál. Je
možné, že po čase uspěje někdo jiný. Bůh
má přece více možností než my.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 6. 7.
Oz 2,16b.17b-18.21-22
Mt 9,18-26
Přirovnání vztahu k Bohu i
k církvi jako k nevěstě. I s
nevěrnostmi a toužebnými
návraty. Povzbuzení pro
moji rozkolísanost!
ÚTERÝ 7. 7.
Oz 8,4-7.11-13
Mt 9,32-38
Je to naše chování, které
nás zavádí do nejrůznějších
závislostí a následně do
zajetí… Bůh vede však i
dnes svůj lid přes všechny
nevěrnosti.
STŘEDA 8. 7.
Oz 10,1-3.7-8.12
Mt 10,1-7
Za modloslužbu společnost
pyká. Služba všem náhražkám a vymyšleným božstvům působí zlo. Ale časem vzbudí touhu hledat
pravé hodnoty!

1. čtení Iz 61,1-3a
Duch Páně, duch Hospodinův, je nade mnou,
protože mě Hospodin pomazal, poslal mě
zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho
Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené
na Siónu obveselit, dát jim věnce místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu
místo malomyslnosti.
Žalm 116
Jděte do celého světa
a hlásejte evangelium.
Chvalte Hospodina, všichni lidé, – oslavujte
ho, všechny národy.
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství – a Hospodinova věrnost trvá navěky.
2. čtení 2 Kor 4,1-2.5-7

Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem.
Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že
Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši
služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který
ČTVRTEK 9. 7.
řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“, zazářil i v
Oz 11,1-4.8c-9
našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží
Mt 10,7-15
velebnosti, která je na Kristově tváři.
Povolání Syna z Egypta Poklad víry máme v nádobě hliněné. To pronajde naplnění v Ježíšově
2 Den Páně

to, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, Texty k rozjímání
a ne nám.
příběhu. Dojemně popsaný
nejen přístup otcovský, ale
Evangelium Lk 10,1-9
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát zdůrazněna je zde mateřská
učedníků, poslal je před sebou po dvou do tvář našeho Boha.
všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a
řekl jim:
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste
proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou
žeň.
Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani opánky. S nikým
se cestou nepozdravujte.
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk
hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj,
jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a
jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má
právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu
do domu! Když přijdete do některého města
a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží,
uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim:
‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“

PÁTEK 10. 7.
Oz 14,2-10
Mt 10,16-23
Záchranu není možné očekávat od různých náhražek
pravého
náboženství.
Moudrost a důvtip spočívají v poznání, ke komu se
obrátit!

SOBOTA 11. 7.
Svátek sv. Benedikta
Př 2,1-9
Mt 19,27-29
Benediktův lék – modlitba
a práce – je volně dostupný
pro každého. Jeho užíváním se do společnosti naModlitba k sv. Cyrilu a Metoději
vrátí spravedlnost, právo,
"Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium poctivost…
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme
s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém NEDĚLE 12. 7.
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni 15. neděle v mezidobí
spojeni v jednotě víry a lásky.
Iz 55,10-11
Maria, Matko jednoty křesťanů, oroduj za Řím 8,18-23
nás.
Mt 13,1-23
Maria, Královno rodin, oroduj za nás.
Maria, Hvězdo nové evangelizace, oroduj za
nás. Amen."

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na dostavbu
Diecézního střediska mládeže
ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se
vybralo 13 910 Kč.
♣ Tento týden bude platit
prázdninový pořad bohoslužeb:
Sobota 11. července:
Lukavec - 18:00,
Děrné – 19:00.
Neděle 12. července:
Stachovice 7:30,
Fulnek – 9: 00,
Vrchy – 10:30.
♣ Vzadu v kostele je k odběru
nové číslo časopisu Apoštol
Božího milosrdenství.

Modlitba
za dovolenou, prázdniny
Bože, děkuji ti za čas, kdy
mohu odložit stranou práci
(školu).
Dej, ať ho využiji naplno
k odpočinku, a nesnažím se
dodělávat to, co jsem v práci
nestihl.
Pomoz mi, abych v tomto čase neutíkal před sebou, před
tebou a před druhými.
Žehnej mi, abych viděl stopy
tvé
krásy
kolem
nás,
ať umím naslouchat tvému
stvoření a vidět jeho nádheru.
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Úmysly mší svatých

5.7. - 12.7.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

5.7. Za † sestru Helenu, manžela a živou
rodinu
7.7. Za † paní Königovou (živý růženec)
8.7. _______________________
9.7. _______________________
10.7. _______________________
11.7. Jerlochovice - Za † Jiřího Sokola
a za živou rodinu Sokolovu
12.7. Za † rodiče a švagra
Stachovice

So

4.7. Za † Ludmilu Horváthovou, rodiče
z obou stran a živou rodinu
Út
7.7. Za členy živého růžence
Ne 12.7. Za † Josefa Růčku, manželku, syny,
dceru, zetě a živou rodinu
Děrné
Ne

5.7. Za † Zdeňku a Antonína
Svobodníkovy a živou rodinu
St
8.7. Za † Františka Britvíka a syna
So 11.7. 19:00 Za † a živou rodinu
Feilhauerovu
Lukavec
Ne 5.7. Za † Milana Sokola a bratra Lumíra
Čt
9.7. Za † Hedviku Maleňákovou
So 11.7. 18:00 Za † Ludmilu Sokolovou
Vrchy
So

4.7. Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru
Alenu, rodiče a sourozence
Ne 12.7. Za † rodinu Dratvovu, Zelinkovu
a za živou rodinu

