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

23. neděle v mezidobí

6. září

neprodejné

K zamyšlení
Skončila pracovní doba, máte za sebou
shánění, dohadování, čekání, tak ještě
absolvovat nervozitu v drogerii, vyslechnout stížnosti a konečně jste u dveří
bytu, vejdete dovnitř - vše je za vámi,
jste doma, máte - zdánlivě - ode všeho
pokoj. Člověk si oddechne - jenže: žijete
-li v rodině, potom přijdou děti či vnuci
s poznámkou ze školy, manžel(ka) s řešením konfliktu se sousedy, babička,
která si stěžuje na opět
rozbitý vypínač a je po
klidu. Ano, je tu řešení:
zavřít se do pokoje, říct,
že chcete mít klid a o ničem nechcete slyšet. To
by ovšem šlo jen tehdy,
kdybyste svou rodinu neměli rádi, kdybyste ji
chtěli ignorovat. Ale vy ji
máte rádi. Proto neutečete, ale vyslechnete, poradíte, rozsoudíte, utěšíte.
Nesete s ostatními členy rodiny jejich
bolesti i radosti. Vždyť jste rodina - patříte k sobě, máte se rádi.
A teď něco podobného. Přišli jste do
kostela. Přišli jste jen proto, abyste si
"splnili nedělní povinnost"? To snad
ne!" Přišli jste proto, abyste měli "svatý
klid", abyste utekli od lidí? Ne, přišli jste
do široké rodiny. Mezi bratry, ke svým.
Scházíme se jako rodina, která chce
oslavit svého Otce. Která hledá slova
pro život, sílu pro konání dobra u svého
nesmírně velikého bratra - u Ježíše Krista. A této rodině, která zná Boha jako

Otce a Ježíše Krista jako zachránce i naději, se říká církev. Tedy my, kdo jsme se
sešli, jsme církev. Jistě, ne celá. Ale i my ji
tvoříme. A protože jsme církev - rodina nemůžeme být k sobě lhostejní. Nemůžeme
se sami zavřít "v koutku s Bohem" a říct si,
že do ostatních nám nic není.
Evangelium nám například říká, že tam,
kde se scházejí dva nebo tři v Ježíšově jménu, tam je on uprostřed. Řekněme to pro
nás srozumitelněji: kde se
2, 3, 10, 100 lidí schází
proto, poněvadž Ježíši
Kristu věří, mají ho rádi,
berou ho zcela vážně - tak
tam je on uprostřed nich.
Ne jako mlhavý duch, kterého se někdo pokusí vyvolat. Ale jako náš Pán, jako
ten, který nás navzájem
spojuje a který dává našemu životu smysl. Jako nejdůležitější a tmelící člen
rodiny - církve. Podívejme se vlevo, vpravo, uvědomte si lidi, kteří stojí či sedí kolem vás. Jsou to vaši, mí, naši bratři či sestry. Nejsem tu sám. A Ježíš je proto uprostřed nás. A až se rozejdeme, naše spojení
bude trvat. Stále patříme k sobě. Sejdeme-li
se v týdnu dva nebo tři, nemusíme jen přeběhnout kolem sebe, nebo pomluvit sousedku. Můžeme si uvědomit, kdo nás spojuje. I na ulici se můžeme potkat v duchu
Kristově. I v krátkém zastavení může být
On uprostřed nás. Nic k tomu nepotřebujeme, jen dvě zdánlivé maličkosti: víru a lásku.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 7. 9.
1 Kor 5,1-8
Lk 6,6-11
Život v upřímnosti a podle
pravdy předpokládá, že
jsem schopen svůj směr
stále korigovat a v pokoře
se blížit ideálu. Kéž mé
křesťanství není uzavřenou
ideologií.
ÚTERÝ 8. 9. svátek
Narození Panny Marie
Mich 5,1-4a
Mt 1,1-16.18-23
Josefova odvaha a láska k
Marii vytvořila zázemí pro
přijetí Božího Syna do lidské rodiny. Bůh k nám
vstupuje i dnes skrze vztahy.

1. čtení Ez 33,7-9
Toto praví Hospodin: „Nuže, synu člověka,
ustanovil jsem tě strážným pro Izraelův dům.
Když uslyšíš z mých úst slovo, napomeň je
mým jménem. Když řeknu bezbožnému:
‘Zemřeš!’ a ty mu nebudeš domlouvat, aby
se odvrátil od svého chování, umře on, bezbožník, pro svou nepravost, ale jeho krev budu vymáhat z tvé ruky. Když se však budeš
snažit odvrátit bezbožného od jeho chování,
aby se změnil, ale on nezmění své chování,
zemře pro svoji nepravost, ty však sám sebe
zachráníš.“
Žalm 95
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu:
„Nezatvrzujte svá srdce!“
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme
Skálu své spásy, – předstupme před něho s
chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme!
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme
před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť
on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase,
stádce vedené jeho rukou.
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: –
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé
činy.“

STŘEDA 9. 9.
1 Kor 7,25-31
Lk 6,20-26
Pavel spolu s tehdejším
všeobecným míněním očekává brzký příchod Pána.
Právě proto radí: nerozptylovat se hledáním manželky, neměnit svůj životní 2. čtení Řím 13,8-10
stav.
Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje,
ČTVRTEK 10. 9.
splnil zákon. Vždyť přikázání „nebudeš cizo1 Kor 8,1b-7.10-13
ložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš
2 Den Páně

žádostivý“, a je-li ještě nějaké jiné přikázání,
všecka jsou shrnuta v tomto: „Miluj svého
bližního jako sám sebe“. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním zákona je tedy láska.
Evangelium Mt 18,15-20
Ježíš řekl svým učedníkům: „Když tvůj bratr
zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra
jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě
jednoho nebo dva, aby ‘každá výpověď byla
potvrzena ústy dvou nebo tří svědků’. Když
je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže
však neposlechne ani církev, ať je pro tebe
jako pohan nebo celník.
Amen, pravím vám: Všecko, co svážete na
zemi, bude svázáno na nebi, a všecko, co
rozvážete na zemi, bude rozvázáno na nebi.
Opět vám říkám: Jestliže se shodnou na zemi
dva z vás na jakékoliv věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve
jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“
Výuka náboženství
1.třída

čtvrtek

12:30-13:15

2.třída

úterý

13:15-14:00

3.třída

čtvrtek

13:15-14:00

4.třída

středa

13:15-14:00

5.třída

středa

14:00-14:45

6.+7.třída

úterý

14:00-14:45

8.+9.třída

úterý

14:00-14:45

Výuka začne v týdnu od 14. září.

Texty k rozjímání
Lk 6,27-38
Pavel nabádá k ohleduplnosti vůči těm, jejichž víra
nedosahuje jeho plnosti.
Možná i já bych měl korigovat svůj náboženský postoj a jeho projevy s ohledem na druhé…

PÁTEK 11. 9.
1 Kor 9,16-19.22b-27
Lk 6,39-42
Přirovnání ke sportovní
disciplíně mě může povzbudit v mém snažení. S
tím rozdílem, že si uvědomím, že na stupních vítězů
nebudu sám; bude na nich
víc místa pro druhé. Nebude mi to vadit?
SOBOTA 12. 9.
1 Kor 10,14-22
Lk 6,43-49
Eucharistická hostina je
obrazem jednoty církve.
Jsem si toho vědom při preferenci obřadů, které k jednotě nepřispívají?
NEDĚLE 13. 9.
24. neděle v mezidobí
Sir 27,33 – 28,9
Řím 14,7-9
Mt 18,21-35
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

6.9. - 13.9.2020

♣ V tomto týdnu slavíme dva
Fulnek
mariánské svátky - 8. září Na- Ne 6.9. Za † Františka Panáčka, manželku
rození Panny Marie a 12. září
a živou rodinu
Jména Panny Marie. Zveme Út
8.9. Za † Josefa Šreka a za † rodiče Annu,
Marii a Vladislava Vaněčkovy a za
na mši svatou.
bratra Václava
♣ Děti a mládež jsou zvány
St
9.9.
Mše svatá za farnost
v pátek 11. září na setkání.
Čt 10.9. Za † Marii a Rudolfa Friedelovy
Příprava začne v 17 hodin na
a za živou rodinu
faře.
Pá 11.9. ____________________
♣ V sobotu 12. září v 17 ho- So 12.9. Jerlochovice Na úmysl dárce
din bude mše svatá s nedělní
Jerlochovice Za † Ludmilu Vackovou
Ne 13.9. Za Jana a Josefa Matějkovy, za † rodiplatností v Jestřábí.
nu a poděkování za živou rodinu
♣ Děkovat Pánu Bohu za veškerá dobrodiní a dary
Stachovice
(děkování za úrodu), které
nám dává, budeme v letošním
roce při mši svaté v neděli 13. Ne 6.9. Za † Ladislava Vlka a živou rodinu
Út
8.9. Za † Vladislava a Renatu Vaněčkovy
září.
Ne 13.9. ____________________
♣ Letošní poutní mše svatá ke
svatému Matouši v Jílovci
Děrné
bude
sloužená
v sobotu
19. září ve 14. hodin.
Ne 6.9. Za † Bohumíra Storzera a živou rodinu
♣ Příští neděli bude sbírka na St
9.9. Za členy živého růžence
církevní školy.
Ne 13.9. Za † rodiče Dubcovy a duše v očistci
♣ V sobotu jsme se rozloučili
s paní Ludmilou Vackovou.
Lukavec
Zádušní mše svatá bude sloužena v sobotu 12. září v 8 ho- Ne 6.9. Na úmysl dárce
din v Jerlochovicích.
Čt 10.9. Mše svatá za farnost
♣ Svátostné manželství uza- Ne 13.9. Na úmysl dárce
vřou v sobotu 12. září
v kostele svatého Jiří ve
Vrchy
Vrchách Jiří Vadas z Ostravy
a
Michaela
Kučerová Ne 6.9. Za † Marii Sommerovou, manžela,
z Vrchů. Bůh žehnej jejich
dceru, syna, zetě a snachu
Ne 13.9. Za † Zdeňku Pavlíkovou, manžela,
lásce.
syna a rodiče z obou stran
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