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24. neděle v mezidobí

13. září

neprodejné

K zamyšlení
Také jste se rozhořčili nad tím tvrdým
služebníkem? Právem! Přepočteme-li to
na naše peníze, pak v podobenství bylo
odpuštěno tomuto služebníkovi asi 170
mil. korun a on dělal rámus kvůli 300
Kč. To je nehoráznost! Jenže to podobenství není vyprávěno proto, abychom
se rozhořčovali nad
někým jiným. Je vyprávěno nám pro poučení. Říká-li Ježíš
Petrovi, že má opustit
77krát, znamená to
asi tolik, jako pokaždé, vždy, bez omezení. Odpustit vždy. To
je tvrdý požadavek!
Znovu a znovu po
chybě neodepisovat
člověka, ale dát mu
příležitost, aby nás mohl i dobře překvapit. Nikdy se nemstít, neoplácet, neživit
hořkost v srdci. Netrvat jen na svých
nárocích, i když jsou oprávněné. Tak to
má být. Lehko se to říká, těžko dělá.
Kde k tomu vzít vždy motiv, důvod, sílu? Podívejme se znovu na dnešní podobenství! Jestliže jsem pochopil, co je
hřích a co je Boží odpuštění, potom rozpoznám ve velkomyslném pánovi z podobenství Boha a v tom služebníku, který byl dlužen asi 170 mil. sebe! Že jsme
nic tak zvláštního v životě nedostali, že
jsme nebyli tak obdarováni, aby to odpovídalo oněm 170 mil.? Uvědomme si
toto: ve světě, který je prolezlý zlem
různých druhů, v životě, který směřuje k

blízké či vzdálenější smrti, je nám nabídnuto Boží partnerství a ještě víc - Boží synovství! Podíl na Božím životě. Podíl na Boží
práci ve světě! A věčná budoucnost. A my
toto občas nechápeme, nejednáme jako Boží spolupracovníci, neděláme si starosti o
to, co od nás chce Bůh - prostě na Boží lásku reagujeme liknavě, nerozhodně, slabě
či přímo tupě. Dovedeme nevidět, odmítnout či zahodit plné
Boží dobro, a tak
vnášíme do světa větší nesoulad, neřád,
zlo, než jsme si
ochotni připustit. To
je hřích: zranění lásky, která je nám Bohem
nezaslouženě
nabídnuta! A Bůh, který nám není ničím
zavázán, jemuž jsme naopak my stále dlužni, nám dovede ochotně odpouštět! Dokáže
nás svým odpuštěním znovu přijmout a
vymanit z pout zla! Dává nám novou budoucnost, hříchem nezatíženou. Křesťany
se můžeme nazývat mimo jiné až tehdy,
když toto odpouštění sami prožijeme. To
ovšem znamená, že jsme pochopili, co je to
hřích a že jsme v Boží ochotu odpustit uvěřili. Jestliže tedy odpuštění prožijeme, potom se nutně musí měnit naše vztahy k
bližním: jestliže vím, že jsem byl Bohem
štědře obdarován, potom vůči bližnímu nemohu být skrblíkem. Nechtít odpustit, když
mi je odpouštěno - to je právě tak neúnosné, jak to ukazuje podobenství.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 14. 9. svátek
Povýšení svatého Kříže
Nm 21,4b-9
Jan 3,13-17
Nikodém možná Ježíše plně
nepochopil. Ale nevzpouzí se
něco i v nás, když si uvědomíme, že každému vítězství
předchází utrpení?

1. čtení Sir 27,33 – 28,9
Pomsta a hněv, i to jsou ohavnosti, jen hříšný
člověk je chová v srdci.
Kdo se mstí, zakusí pomstu Pána, on jeho hříchy
uchová v paměti.
Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny, když budeš prosit.
Člověk uchovává hněv proti druhému, ale od Pána hledá uzdravení? S člověkem sobě rovným
nemá slitování, ale za své hříchy prosí? Živí pomstu, ač je sám jen člověk; kdo se smiluje nad
jeho hříchy?
Vzpomeň na konec a přestaň nenávidět, vzpomeň
na hnilobu a smrt a dbej přikázání! Vzpomeň na
přikázání a přestaň nevražit na bližního, vzpomeň
na smlouvu s Nejvyšším a odpusť vinu!

ÚTERÝ 15. 9. památka
Panny Marie Bolestné
Žid 5,7-9
Jan 19,25-27
Maria je od této chvíle i naší
Žalm 103
matkou a je s námi v našich
Hospodin je milosrdný a milostivý.
těžkostech! Spolu s nejmladším apoštolem stojí v blízkosVeleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
ti křížů naší církve.
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
STŘEDA 16. 9.
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny
1 Kor 12,31 – 13,13
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby,
Lk 7,31-35
– on tě věnčí láskou a slitováním.
Opravdu, ani dnes se lidem Nechce se přít ustavičně – ani se hněvat navěky.
nezavděčíte. Jednoho kněze – Nejedná s námi podle našich hříchů – ani podle
kritizují, že je příliš upjatý, našich vin nám neodplácí.
další se zas může zdát příliš Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho
„světský“. I dnes by se náš láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nePán setkal s odsuzováním
pravosti.
ČTVRTEK 17. 9.
2. čtení Řím 14,7-9
1 Kor 15,1-11
Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá
Lk 7,36-50
sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána,
Čím víc jsem si vědom svých
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umíráme--li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme
nebo umíráme, patříme Pánu. Vždyť právě proto
Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem
nad mrtvými i nad živými.

Evangelium Mt 18,21-35
Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti
mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale třeba sedmasedmdesátkrát.
Nebeské království se podobá králi, který chtěl
provést vyúčtování se svými služebníky. A když
s vyúčtováním začal, přivedli mu jednoho dlužníka, u kterého měl deset tisíc hřiven. Protože dlužník neměl čím zaplatit, pán rozkázal prodat ho i
se ženou a dětmi a se vším, co měl, a tím zaplatit.
Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou
prosil: ‘Měj se mnou strpení, a všechno ti zaplatím.’ A pán se nad tím služebníkem smiloval,
propustil ho a dluh mu odpustil.
Sotva však ten služebník vyšel, potkal se s jedním ze svých druhů ve službě, který mu byl dlužen sto denárů. Začal ho škrtit a křičel: ‘Zaplať,
co jsi dlužen!’ Jeho druh padl před ním na kolena
a prosil ho: ‘Měj se mnou strpení, a zaplatím ti
to.’ On však nechtěl, ale šel a dal ho zavřít do
vězení, dokud dluh nezaplatí.
Když jeho druhové ve službě viděli, co se stalo,
velmi se zarmoutili. Šli a všechno to pověděli
svému pánovi. Tu si ho pán zavolal a řekl mu:
‘Služebníku ničemný! Celý dluh jsem ti odpustil,
protože ji mě prosil. Neměl ses tedy i ty smilovat
nad svým druhem, jako jsem se smiloval já nad
tebou?’ A jeho pán se rozhněval a dal ho mučitelům, dokud by nezaplatil celý dluh. Tak bude
jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý
svému bratru ze srdce neodpustíte.“

Texty k rozjímání
dluhů vůči Bohu, tím víc lásky od něj zakouším. A Ježíšovu přízeň chci přát i druhým,
nežárlit jako farizeus na hostině…
PÁTEK 18. 9.
1 Kor 15,12-20
Lk 8,1-3
Ježíšova novost spočívala v
tom, že se nerozpakoval obklopit se těmi, na které společnost pohlížela svrchu.
Možná, že kdybychom blíže
poznali ženy, které Pána doprovázely, byli bychom zaskočeni.
SOBOTA 19. 9.
1 Kor 15,35-37.42-49
Lk 8,4-15
Prožívám rok Božího slova.
Chci se častěji nad Božím
slovem zastavit? Mám-li trpělivost, padne do dobré půdy a
bude jistě přinášet užitek!
NEDĚLE 20. 9.
25. neděle v mezidobí
Iz 55, 6-9
Flp 1, 20c-24. 27a
Mt 20,1-16a
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Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 27 750 Kč. Děkujeme
všem dárcům a také těm, kteří
při každé mši svaté slouží při
vybírání finančních darů.
♣ V pondělí si v církvi připomínáme svátek Povýšení svatého kříže. Zveme 18 hodin
na mši svatou do Stachovic,
která bude sloužena za naší
farnost. Z tohoto důvodu nebude mše svatá ve Stachovicích v úterý.
♣ V úterý si při mši svaté ve
Fulneku připomeneme 1. výročí blahořečení zdejšího mučedníka p. Richarda Henkese,
Pallotina.
♣ V pátek zveme ministranty
na setkání, které začne mší
svatou v 18 hodin. Rodiče
prosíme o povzbuzení svých
synů.
♣ Na poutní mši svatou
k svatému Matouši jste srdečně
zváni
do Jílovce
v sobotu 19. září ve 14 hodin.
♣ Výuka náboženství začne
v tomto týdnu. Z důvodu koronavirové situace bude výuka všech skupin probíhat na
faře.
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Úmysly mší svatých

13.9. - 20.9.2020
Fulnek

Ne 13.9. Za Jana a Josefa Matějkovy a za †
rodinu a poděkování za živou rodinu
Út 15.9. _____________________
St 16.9. Za † Vladimíra a Ludmilu Vackovy
Čt 17.9. _____________________
Pá 18.9. _____________________
So 19.9. Za Jana Kočíba, syny, vnučky
a za živou rodinu
Ne 20.9. Za † Martina Stehlía
Stachovice
Ne 13.9. Za † Josefa a Ludmilu Hiršovy, rodiče
z obou stran, sourozence a Zdeňka
Bučka a živou rodinu
Po 14.9. 18:00 Mše svatá za farnost
Ne 20.9. ________________________
Děrné
Ne 13.9. Za † rodiče Dubcovy a duše v očistci
St 16.9. Za † a živou rodinu Trčkovu
a Horákovu
Ne 20.9. Za † Ivetu Klabáčkovou a živou
rodinu
Lukavec
Ne 13.9. Na úmysl dárce
Čt 17.9. Pavlíková
Ne 20.9. David
Vrchy
Ne 13.9. Za † Zdeňku Pavlíkovou, manžela,
syna a rodiče z obou stran
Ne 20.9. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence

