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22. neděle v mezidobí

30. srpna

neprodejné

K zamyšlení
Křesťanství je hezká záležitost. Kostely
bývají krásné, stará církevní hudba povznášející, křesťané jsou mnohdy lidmi s
ušlechtilými zájmy. Ale kříž? Může se
kříž někomu líbit? Může být normální
člověk nadšen pro utrpení? Odpověď
"ne" je rozhodně poctivá. A přece Ježíš,
který má na mysli bezesporu věci Boží,
mluví o kříži, utrpení
a ztrátách. Znamená
to snad, že Bůh dává
přednost utrpení před
štěstím, smrti před
životem? Znamená
to, že se Bohu líbí,
když se lidem vede
zle? Bohužel, řada
lidí si to myslí. Ale
Bohu díky, evangelium toto netvrdí.
Evangelium
přece
ukazuje Ježíše, Mesiáše, Syna Božího
jako toho, kdo utrpení snímá, kdo osvobozuje, uzdravuje a
dělá lidi šťastnými. Jak je to tedy s křížem a štěstím? Slovy to lze vyjádřit dost
jednoduše. Ježíš ukazuje kříž jako cestu
ke štěstí a sám touto cestou jde. A ještě
něco navíc: Ježíš ukazuje kříž jako cestu
nejenom ke konečnému štěstí vlastnímu,
ale i ke štěstí druhých. V tom případě je
snad pochopitelné, že ten, kdo Ježíši
uvěří, je vyzván, aby šel za ním a s ním.
Ne proto, aby definitivně skončil smrtí

na kříži, ale aby přesto, že jde cestou ztrát,
utrpení a smrti, došel k cíli. A cílem je Bůh,
plnost života, plnost lásky, plnost štěstí. Z
tohoto pohledu je křesťansky orientovaná
životní cesta nikoliv cestou nejlehčí, ale
cestou, která vede k cíli, totiž k vyústění
života v Bohu.
Není ovšem pravda, že by křesťanství přinášelo jen útěchu pro
chvíle utrpení. Je ale
pravdou, že utrpení a
ztráty se v posledku
nevyhnou
žádnému
lidskému životu a křesťanství, na rozdíl od
jiných ideových směrů,
zde přináší naději a
ukazuje smysl. Křesťanská řeč o kříži tedy
není výrazem pesimismu zklamaných a nemohoucích lidí, ale je
základem optimismu
střízlivých a pravdivých realistů. Kdo má panickou hrůzu z
jakýchkoliv ztrát ve svém životě, ten si už
tím samým život kazí. Kdo se domnívá, že
se chytře všem utrpením a ztrátám vyhne,
bude dříve nebo později usvědčen životem
samým ze svého omylu. Svatý Pavel říká:
"Naděje však nezklame, protože Boží láska
je rozlita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán" (Řím 5,5). Zdroj
této naděje, do nás vlité, je bezpečný a můžeme z něho žít.

Texty k rozjímání

1. čtení Jer 20,7-9

PONDĚLÍ 31. 8.
1 Kor 2,1-5
Lk 4,16-30
I dnes Ježíš prochází středem těch, kdo jej chtějí
svrhnout. A ubírá se dál…

Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést;
byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý
den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo
se mi stalo pohanou a posměchem po celý
den.
ÚTERÝ 1. 9.
Řekl jsem si: „Nebudu se již o něho starat,
1 Kor 2,10b-16
nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se HosLk 4,31-37
podinovo slovo stalo v mém nitru hořícím
Pověst, která se o Ježíšovi
ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil
roznesla, vycházela z jeho
jsem se ho snést, ale nebylo to možné.
mocných činů. Tichá láska,
kterou mu my máme dát,
Žalm 62
vyvěrá z Ducha svatého,
Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!
kterého jsme přeci přijali!
STŘEDA 2. 9.
1 Kor 3,1-9
Lk 4,38-44
Petrova tchyně hned vstává, aby Ježíše a jeho přátele
obsluhovala. Poté, co horečka ustoupila, se vztahy
uzdravují službou.

Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má
duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak
vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl
tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost je lepší než
život, – mé rty tě budou chválit.
Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém
jménu povznesu své dlaně k modlitbě. – Má duše
se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími
rty zajásají ústa.
Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu
tvých křídel jásám. – Má duše lne k tobě, – tvá
pravice mě podpírá.

ČTVRTEK 3. 9.
1 Kor 3,18-23
Lk 5,1-11
Rybáři rozuměli lovu jistě
dobře. Mohli však být umí- 2. čtení Řím 12,1-2
nění a neposlechnout. Kéž Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím:
2 Den Páně

přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a
Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení,
abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co
je dobré, bohulibé a dokonalé.

Texty k rozjímání
si dám od Ježíše poradit,
když situace vypadá (podle
mě) beznadějně…

PÁTEK 4. 9.
1 Kor 4,1-5
Evangelium Mt 16,21-27
Lk 5,33-39
Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že Mladé víno, které Ježíš přibude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět náší, bývá opravdu bouřliod starších, velekněží a učitelů Zákona, že vé. Nelze jej uzavřít do zaběhlých forem a zvyklostí.
bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to roz- Když se o to budeme snamlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy žit, samo je po delší době
roztrhne.
nestane!“
On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z
očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na
mysli věci božské, ale lidské!“
Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo
chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj
kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj
život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život
pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí
svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za
svou duši?
Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se
svými anděly a tehdy odplatí každému podle
jeho jednání.“

SOBOTA 5. 9.
1 Kor 4,6-15
Lk 6,1-5
Trháním klasů porušovali
učedníci sobotní klid. Nemám tendenci redukovat
Ježíšovu radostnou zvěst na
úzkostlivé
dodržování
předpisů?

NEDĚLE 6. 9.
23. neděle v mezidobí
Ez 33,7-9
Řím 13,8-10
Mt 18,15-20

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

30.8. - 6.9.2020

♣ Tento týden začíná nový
Fulnek
školní a katechetický rok a je
první pátek v měsíci. Žáky, Ne 30.8. Za Gerharda Klose, syna a požehnání
pro živou rodinu
studenty a také ostatním farníÚt
1.9.
Za členy eucharistické hodiny
ky zveme v pátek od 16 hodin
St
2.9.
Za † Annu a Stefana Gruba
na faru ke svátosti smíření.
Čt
3.9.
_______________________
♣ Tento týden budeme naPá
4.9.
Za členy živého růžence
vštěvovat nemocné a po mši
So
5.9.
Za † Jaroslava Vozáka, syna a Petra
svaté se budeme modlit
Kozára
k Nejsvětějšímu Srdci Páně.
♣ Mládež naší farnosti zve na Ne 6.9. Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
farní Večer chval pod širým
nebem, který se uskuteční
Stachovice
v sobotu 5. září na farní zahradě od 19 do 21 hodin. Po
celou dobu večera bude mož- Ne 30.8. _______________________
nost přistoupit ke svátosti Út
1.9. Za členy živého růžence
smíření.
Ne 6.9. Za † Ladislava Vlka a živou rodinu
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy kostela.
♣ Děkovat Pánu Bohu za vešDěrné
kerá dobrodiní a dary
(děkování za úrodu), které
nám dává, budeme v letošním Ne 30.8. Za † Štefana Matušku a rodiče z obou
roce při mších svatých ve
stran, za † rodinu Stiboříkovu
všech kostelích v neděli 13. St
2.9. Mše svatá za farnost
září.
Ne 6.9. Za † Bohumíra Storzera a živou rodinu
♣ Vzadu v kostele si vyzvedněte pro své děti přihlášky do
náboženství, které jsme pro
Lukavec
Vás připravili ve dvou verzích
– pro jedno a pro více dětí.
Přihlášku odevzdejte kněžím. Ne 30.8. Za † Františka Pavlíka
3.9. Za členy živého růžence
Rozvrh hodin vám bude roze- Čt
slán nejpozději 30. srpna od- Ne 6.9. ______________________
poledne. Výuka náboženství
začne v týdnu od 14. září.
Vrchy
♣ Na sobotu 12. září plánujeme pouť na Svatý Hostýn.
Z organizačních důvodů se Ne 30.8. Za † Jiřího Kukola, rodiče
a za † rodinu Šindlerovu
přihlaste do neděle 6. září u o.
Ne
6.9.
Za † Marii Sommerovou, manžela,
Jozefa (osobně nebo na mob.
dceru, syna, zetě a snachu
čísle 731322087).
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