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K zamyšlení
"Slyšíš mě?" Nepoužívali rodiče tuto
větu, aby vyvolali naši pozornost a poslušnost? A nezvedne se v nás vlna odporu, pokud nám něco podobného řekne
dnes někdo jiný, třeba partner? Přestože
nejsou vždy příjemná, taková
"upozornění" přicházejí vhod: občas
potřebujeme
"probudit" z netečného naslouchání,
vždyť denně slyšíme tolik slov, že
snadno přeslechneme to, co je podstatné.
Když nás někdo
"vyruší" otázkou
"slyšíš mě?", ozve
se v nás možná
podrážděnost:
"zase po mně něco chce, zase mě vyrušuje". Tyto pocity však nemusíme mít,
pokud se Kristus obrací na nás "s podobným nárokem" naslouchat mu a poslouchat. Nemusíme se zatvrdit, rozhněvat
("chce mi uložit další povinnost"). Nemusíme se uzavřít (i nezájem a nezúčastněné naslouchání je projevem uzavřenosti!) - vždyť na to bychom doplatili
především my sami! Přišli bychom o
"zúročení Božího slova": počáteční malý
vklad ("obyčejné semeno slova", tj. známé a již neoslovující evangelium) se
totiž rozroste několikanásobně. Proto
jsou šťastné uši, které slyší: šťastní jsou

ti, kteří skutečně naslouchají. Protože jen
upřímná otevřenost Božímu slovu přinese
plody, promění "krajinu našeho života".
Díky otevřenosti můžeme dojít naplnění
přetékající v bohatou úrodu: třicetinásobnou, šedesátinásobnou, stonásobnou.
"Osud" semen zasetých na cestě nám ukazuje, že není žádným
řešením přijít do kostela, poslušně sedět či
vstávat a jakoby poslouchat , ve skutečnosti nechat padnout
s l o vo
do
srdce
" za b e t o n o va n é h o " ,
uzavřeného,
bez
zájmu. Po skončení
liturgie náš život pak
půjde stejně dál po
svých kolejích (to je
dvojkolejní život - s Bohem a bez Boha).
Totéž se může stát i při naslouchání Božímu slovu ve společenství, nebo doma.
"Naplnění" nepřinese ani chvilkové nadšení, dočasné velkorysé přijetí Ježíšova slova
(to je postoj učedníka podle "dobrého počasí"). Ani kompromisní řešení "něco Bohu,
něco sobě" (řešení vedoucí k dvojkolejnému a rozdělenému životu) není "šťastné".
V tom případě by "trní" mohlo udusit
"semeno evangelia".
Šťastné řešení je "slyšet, naslouchat, poslouchat". A až budeme slyšet (či číst) Boží
slovo, položme si otázku: "Slyšíš doopravdy?"

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 55,10-11

PONDĚLÍ 13. 7.
Iz 1,10-17
Mt 10,34 – 11,1
Rodiny s mnoha dětmi přijímají samotného Pána! Možná
si to ani neuvědomují… Chci
na ně hledět s obdivem a
uznáním a dle možnosti jim
pomáhat.

Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z
nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí,
že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem
rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s
mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se
ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“

ÚTERÝ 14. 7.
Iz 7,1-9
Mt 11,20-24
Mnozí, kterým bylo zvěstováno méně, mají větší víru a
lásku, než my. Toto vědomí
ať je zdrojem pokory a kajícnosti.

Semeno padlo na dobrou půdu
a přineslo užitek.

Žalm 64

V milosti jsi navštívil zem a napojils ji, – velmi
jsi ji obohatil. – Boží strouhou se hrne voda, –
lidem nachystals obilí.
Takto jsi zemi připravil: – zavlažils její brázdy, –
rozmělnils její hroudy, – zkypřils ji dešti, – požehnals tomu, co vyrašilo.
STŘEDA 15. 7.
Rok jsi korunoval svou dobrotou, – kudy jsi proIz 10,5-7.13-16
šel, prýští hojnost. – Pastviny na stepi mokvají
Mt 11,25-27
Ježíš naráží na nepochopení vláhou, – pahorky se ovíjejí radostí.
znalců Zákona. I dnes je mož- Nivy se odívají stády, – údolí se přikrývají obiná chápán víc prostými lidmi lím: – ozývají se jásotem a zpěvem.
než „církevními právníky“.

2. čtení Řím 8,18-23

ČTVRTEK 16. 7.
Iz 26,7-9.12.16-19
Mt 11,28-30
Kdykoli nesu obtíže s Pánem,
jsou snesitelnější. Chci se s
Ním dělit o své těžkosti!
PÁTEK 17. 7.
Iz 38,1-6.21-22.7-8
Mt 12,1-8
Pokud budu Ježíše doprovázet, nemusím se úzkostlivě
bát, že přestoupím příkazy.
Jeho přítomnost mě osprave2 Den Páně

Bratři! Jsem přesvědčen, že utrpení tohoto času
se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví
na nás. Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží
synové zjeví ve slávě. Vždyť tvorstvo bylo
podrobeno nicotnosti, ale ne z vlastní vůle, nýbrž
kvůli tomu, který ho podrobil. Zůstala však tvorstvu naděje, že i ono bude vysvobozeno z poroby
porušení a dosáhne svobody ve slávě Božích dětí.
Víme přece, že celé tvorstvo zároveň sténá a spolu trpí až doposud.
A není samo. I my, ačkoliv už máme první dary
Ducha, i my sami uvnitř naříkáme a očekáváme
své přijetí za syny, vykoupení našeho těla.

Evangelium Mt 13,1-23
Ježíš vyšel z domu a sedl si u moře. Tu se u něho
shromáždilo velké množství lidu. Proto vstoupil
na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu.
A mluvil k nim mnoho v podobenstvích:
„Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval,
padla některá zrna na okraj cesty; přiletěli ptáci a
sezobali je. Jiná padla na kamenitou půdu, kde
neměla mnoho prsti; hned sice vzklíčila, protože
neležela v zemi hluboko, ale když vyšlo slunce,
spálilo je, takže uschla, protože nezapustila kořeny. Jiná zrna zase padla do trní; trní vzešlo a udusilo je. Jiná však padla na dobrou půdu a přinesla
užitek: některá stonásobný, jiná šedesátinásobný,
jiná třicetinásobný.
Kdo má uši, slyš!“
Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: „Proč
k nim mluvíš v podobenstvích?“
On odpověděl: „Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má,
tomu bude dáno – a bude mít nadbytek. Ale kdo
nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim
mluvím v podobenstvích, protože vidí, a přece
nevidí, a slyší, a přece neslyší ani nerozumějí.
Plní se na nich Izaiášovo proroctví:
ʻBudete stále poslouchat, a neporozumíte, budete
se ustavičně dívat, a nic neuvidíte.
Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima
neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je
neuzdravím.ʼ
Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše
uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků
a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte vy, ale
neviděli, a slyšet, co slyšíte vy, ale neslyšeli.
Vy tedy poslyšte, jaký je smysl podobenství o
rozsévači. Když někdo slyší slovo o Božím království a nechápe, přijde ten Zlý a obere ho o to,
co bylo v jeho srdci zaseto: to je ten, u kterého

Texty k rozjímání
dlní před druhými i přede
mnou samým.
SOBOTA 18. 7.
Mich 2,1-5
Mt 12,14-21
Zatímco se farizeové radí, jak
Ježíše zahubit, mnozí jej následují. Jeho opravdovost přitahuje a dodnes uzdravuje.
Navzdory těm, kdo se cítí
povoláni jej „usměrňovat“.
NEDĚLE 19 .7.
16. neděle v mezidobí
Mdr 12,13.16-19
Řím 8,26-27
Mt 13,24-43

Evangelium Mt 13,1-23
bylo zaseto na okraj cesty.
Na skalnatou půdu bylo zaseto u toho, kdo slovo slyší a
hned ho s radostí přijímá, ale
nemá v sobě kořen a je nestálý. Když pak pro to slovo nastane soužení nebo pronásledování, hned odpadne.
Do trní bylo zaseto u toho,
kdo slovo slyší, ale světské
starosti a záliba v bohatství
slovo udusí, takže zůstane bez
užitku.
Do dobré půdy bylo zaseto u
toho, kdo slovo slyší a chápe,
takže přináší užitek; a vydá
jeden stonásobný, druhý šedesátinásobný, jiný třicetinásobný.“
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 24 706 Kč.
♣ V pondělí odjíždějí děti a
mládež z naší farnosti na farní
minitábor do Blahutovic.
Mysleme na ně ve svých
modlitbách.
♣ Na minitáboře bude také
přítomen kněz, budou souženy mše svaté. Z tohoto důvodu nebude v tomto týdnu
sloužena mše svatá ve Stachovicích a v úterý, středu a čtvrtek ve Fulneku. Mše svaté
v Děrném a Lukavci zůstávají
beze změn.
♣ Také nebude ve čtvrtek
odpolední adorace v kapli na
faře.
♣ V neděli 26. července si
připomínáme svatou Annu a
svatého Jáchyma, rodiče Panny Marie. Zveme v 15 hodin
na pobožnost ke kapličce za
Lukavcem.
♣ V neděli 2. srpna proběhne
na faře 3. ročník Farního volejbalového turnaje. Bližší
informace budou podány později.

4 Den Páně

Úmysly mší svatých

12.7. - 19.7.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So

12.7.
14.7.
15.7.
16.7.
17.7.
18.7.

Za † rodiče a švagra
Mše svatá není
Mše svatá není
Mše svatá není
_____________________
Jerlochovice
Za † rodiče Annu a Vendelína Kruža,
prarodiče, duše v očistci, s prosbou
o požehnání pro živou rodinu
Ne 19.7. Za † a živou rodinu Seidlerovu
a Šenkovu
Stachovice
Ne 12.7. Za † Josefa Růčku, manželku, syny,
dceru, zetě a živou rodinu
Út 14.7. Mše svatá zde nebude sloužena
Ne 19.7. Za † Zdeňka Vojkůvku, syna a živou
rodinu
Děrné
So 11.7. Za † a živou rodinu Feilhauerovu
St 15.7. Za † Věru Šimurdovou a rodinu
Ne 19.7. Za † Miroslava Krystka, za rodinu
Krystkovu a Šichorovu
Lukavec
So 11.7. Za † Ludmilu Sokolovou
Čt 16.7. Za † Jiřího Godiše
Ne 19.7. Za † Jiřího Čaveru
Vrchy
Ne 12.7. Za † rodinu Dratvovu, Zelinkovu
a za živou rodinu
Ne 19.7. Za † rodiče Adamusovy, za † rodinu
Paulerovu a za † Milana Böhma

