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21. neděle v mezidobí

23. srpna

neprodejné

K zamyšlení
´Hledejte mou tvář. ´
Hospodine, tvář tvou hledám."
Pojem "tvář" v Bibli označuje něčí identitu, přítomnost (Boha, či člověka).
"Hledám tvou tvář" - tak se modlívali
starozákonní lidé. A tvář, tentokrát Ježíšovu, Židé hledali také v novozákonní
době. Někdy i z povrchních důvodů proto, že se nasytili, jindy z důvodů
hlubších, že chtěli hlouběji poznat jeho tajemství, jeho kouzlo ve
skutcích i slovech odhalené, ale přece zahalené. Projevem tohoto
hledání byly otázky:
"Kdo to jen je?". A
přesto nedospěli k ničemu většímu než k poznání, že Ježíš je pouze
velký prorok, předchůdce toho očekávaného Spasitele. Nepoznali Ježíšovu tvář, nebo ji poznali jen
částečně.
Jen Petr poznal tvář Ježíšovu, a proto
mohl vyznat: "Ty jsi ten Mesiáš, který
nás zachrání a vyvede z říše smrti a nicoty." Vlastně, ani Petr nepoznal Krista,
nepoznal ho totiž "ze sebe" díky svému
přemýšlení ("rozjímání"), ale díky zjevení. Petrovi bylo dáno poznat Kristovo
tajemství, poznat jeho pravou tvář. Dostal toto poznání jako dar od Otce.

Petr však neměl tuto hotovou odpověď od
začátku - i on poznával Ježíše postupně,
hledal jeho tvář. Petr se nechával oslovovat
Kristovými činy i slovy - a odtud tryskal
úžas, který dával sílu hledat a poznat. Ale
samotné hledání nestačilo. Bylo třeba, aby
Kristova tvář byla zjevena Otcem. Jako
vždy v duchovním životě, nestačí lidská
otevřenost a snaha, je třeba i Božího daru.
Hledání a dar, obojí.
Petrova cesta je také naší
cestou: i my máme "hledat",
ale také přijmout "Boží dar".
A to potvrzuje velmi výmluvný text Jana od Kříže.
"A tak je třeba sestoupit do
hlubin Kristových a jako v
bohatém dole tam kopat,
neboť jsou tam uloženy hojné a drahocenné poklady. A
můžeš dolovat sebehlouběji,
nikdy nedojdeš konce a nevyčerpáš všechno, naopak na všech stranách, v každé štole nalezneš nové žíly s
novým bohatstvím. Proto také říká o Kristu
apoštol Pavel: "V něm jsou skryty všechny
poklady moudrosti a poznání" (Kol 2,3).
Žádný člověk ovšem nemůže k těmto pokladům proniknout a není s to se jich dobrat, dokud se nepropracuje a nepronikne
přes spoustu námahy a vnitřního i vnějšího
utrpení, dokud napřed nedostane darem od
Boha plnost chápání i cítění a dokud neprojde dlouhým duchovním výcvikem."

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ
Svátek sv. Bartoloměje
Zj 21,9b-14
Jan 1,45-51
I dnes se mnozí ptají: Co
může z XY vzejít dobrého?
Buďme připraveni změnit,
zkorigovat svůj pohled na
předem „jasné“ situace.

1. čtení Iz 22,19-23
Toto praví Hospodin Šebnovi, správci královského paláce: „Vyženu tě z tvého místa, z
tvého úřadu tě svrhnu. Pak povolám svého
služebníka Eljakima, syna Chilkijáhova, obléknu mu tvou řízu, přepášu ho tvým pásem;
tvou moc mu předám do ruky. Bude otcem
obyvatelstvu Jeruzaléma a Judovu domu.
Na jeho rameno položím klíč od Davidova
domu; když otevře, nikdo nezavře, když zavře, nikdo neotevře. Zarazím ho jako hřeb na
pevné místo, pro svůj rod zaslouží čestné
křeslo.“

ÚTERÝ 25. 8.
2 Sol 2,1-3a.14-17
Mt 23,23-26
Nenechat si poplést hlavu, Žalm 138
nenechat se oklamat. Jak
Hospodine, tvá dobrota trvá navěky,
aktuální! Jen potom mohu
dílo svých rukou neopouštěj!
zakusit nepomíjející útěchu
a radostnou naději.
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, – žes vyslyšel slova mých úst. – Budu ti
STŘEDA 26. 8.
hrát před anděly, – vrhnu se na tvář směrem
2 Sol 3,6-10.16-18
k tvému svatému chrámu.
Mt 23,27-32
Při zvěstování evangelia Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a
má zvláštní význam získá- tvou věrnost. – Když jsem volal, vyslyšels
vání prostředků vlastní pra- mě, – v mé duši jsi rozhojnil sílu.
cí. Tehdy je hlásání oprav- Jistě, vznešený je Hospodin, – a přece shlíží
dovější a úspěšnější.
na pokorného, – pyšného však zdaleka pozná. – Hospodine, tvá dobrota trvá navěky, –
ČTVRTEK 27. 8.
dílo svých rukou neopouštěj!
1 Kor 1,1-9
Mt 24,42-51
2. čtení Řím 11,33-36
Korint, město proslulé neřestným životem. Novozá- Ó, jak bezedná je Boží štědrost, moudrost i
konní pojetí svatosti není poznání! Jak neproniknutelná jsou jeho roz2 Den Páně

hodnutí a neprobádatelné způsoby jeho jednání! Neboť „kdo pochopí myšlení Páně?
Kdo mu byl rádcem? Dal mu někdo dříve
něco, aby se mu to muselo oplácet?“ Vždyť
od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Jemu buď sláva navěky! Amen.

Texty k rozjímání
závislé na nedostižném
mravním ideálu, ale na povolání do společenství s
Ježíšem.

PÁTEK 28. 8.
1 Kor 1,17-25
Evangelium Mt 16,13-20
Mt 25,1-13
Když Ježíš přišel do kraje u Césareje FilipoMimo utrpení, mimo kříž,
vy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé
nelze křesťanství pochopit.
pokládají Syna člověka?“
Naše náboženství neposkyOdpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za tuje levné „wellnes“ zážitEliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z ky. I proto je silnější, než
proroků.“
kterékoli jiné…
Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn SOBOTA 29. 8.
živého Boha!“
památka Umučení
Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimo- sv. Jana Křtitele
ne, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo Jer 1,17-19
a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Mk 6,17-29
Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji Jan je nejen předchůdcem
svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemo- našeho Pána ve smrti, ale
hou. Tobě dám klíče od nebeského králov- vzorem pro ty, kdo narážejí
ství; co svážeš na zemi, bude svázáno na ne- svou kritikou na odpor
bi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na mocných. Nemám strach v
případě potřeby jít do konnebi.“
fliktu?
Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
NEDĚLE 30. 8.
22. neděle v mezidobí
Jer 20,7-9
Řím 12,1-2
Mt 16,21-27
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

23.8. - 30.8.2020

♣ V pátek 28. srpna zveme na
Fulnek
mši svatou v 17 hodin na farní Ne 23.8. Za † prarodiče, rodiče a sourozence
dvůr. Společně budeme děkoz obou stran
Út
25.8.
______________________
vat za čas prázdnin a dovoleSt
26.8.
Na úmysl dárce
ných a taky budeme vyprošoČt 27.8. Na úmysl dárce
vat Boží požehnání pro nový Pá 28.8. 17:00 Na poděkování za dobu dovoleškolní a katechetický rok. Po
ných a prázdnin s prosbou o Boží
požehnání do nového školního roku
mši svaté bude příležitost ke
So
29.8.
Za † a živou rodinu z obou stran
společnému posezení.
s prosbou o dar zdraví
♣ V neděli 30. srpna při mši Ne 30.8. Za Gerharda Klose, syna a požehnání
svaté ve všech kostelích budepro živou rodinu
me žehnat aktovky a další
školní potřeby.
Stachovice
♣ Mládež naší farnosti zve na
Ne 23.8. _______________________
farní Večer chval pod širým Út 25.8. Mše svatá za farnost
nebem, který se uskuteční Ne 30.8. _______________________
v sobotu 5. září na farní zahradě od 19 do 21 hodin. Po
Děrné
celou dobu večera bude možnost přistoupit ke svátosti Ne 23.8. Za † Pavla Vávru a za † a živou rodinu
St 26.8. Za † rodinu Pavinskou, Váchovu
smíření.
a Vlčkovu
♣ Na kanále youtube - FarNe 30.8. Za † Štefana Matušku a rodiče z obou
nost Fulnek najdete natočené
stran, za † rodinu Stiboříkovu
záběry letošních události.
♣ Na stránkách farnosti
Lukavec
„farnostfulnek.cz“ v záložce
fotogalerie jsou fotografie Ne 23.8. Na poděkování za 80 let života
z oprav kostela Nejsvětější Čt 27.8. David V.
Trojice ve Fulneku, kostela Ne 30.8. Za † Františka Pavlíka
Nanebevzetí Panny Marie
Vrchy
v Jerlochovicích, z 1. svatého
přijímání a z dalších akcí naší Ne 23.8. Za † Vojtěcha Jančíka a matku
farnosti.
Ne 30.8. Za † Jiřího Kukola, rodiče
a za † rodinu Šindlerovu
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