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

30. neděle v mezidobí

25. října

neprodejné

K zamyšlení
Může člověk vůbec někoho milovat "na
rozkaz", tedy podle příkazu, z donucení?
Srdci přece nejde poručit! Jak je to tedy
s tímto "přikázáním lásky"?
Aby člověk dobře porozuměl, musí nejprve dobře pochopit obsah slova
"přikázání", jak mu totiž Písmo samo
rozumí. Přikázání je stanovisko vůle,
požadavek, směrnice
milujícího Boha nedokonalému, ale Bohem
milovanému
člověku. Je to tedy
něco, co je člověku
ku pomoci, co ho má
osvobodit od tápání a
od zla, rozvinout
jeho život. K plnění
Božích příkazů není
člověk nucen, přesto
jsou to pro něj směrnice vrcholně závazné, protože je dává ten, kdo svrchovaně
miluje a kdo ví a chápe.
Kam nás tedy tato dvě přikázání vedou?
Ukazují základní, nejzávažnější rysy
člověkova postoje v životě. Vůči Bohu
není základním postojem "boj se", "klaň
se", "poslouchej" apod., ale: "Miluj!"
Tedy vyjdi ze sebe, dej se, otevři se, spoj
se co nejhlouběji s Bohem. Udělej jeho
samotného vrcholným měřítkem smyslu,
náplně, hodnoty života. Spoj svůj život s
jeho životem, vůlí, láskou, neodvolatelně, plně věrně. Je to snadné? Jde to?
Možná, že většina z nás zažila ta období
velkého, svatého nadšení, kdy se nám

jako dospívajícím či dospělým víra ukázala
v novém, krásném světle, kdy jsme poprvé
pocítili, jak úžasný je Bůh, kdy pro nás nebylo nic těžké, kdy jsme láskou jen hořeli...
Zmizelo to? Většinou (doufám!) ano. Protože v tomto sladkém opojení není možno
trvale žít! Nastoupí ale potom jen šeď, průměrnost, nebo dokonce beznaděj? Někdy
ano, ale nemusí to tak
být. Protože po tomto
oslnivém začátku (a člověk neví, že je to jen začátek, neuvědomuje si
to!) přichází cesta poznávání Boha. Je to podobné, jako zážitek Exodu
pro Izraelity. Vyvedení
mořem, zkáza Egypťanů
- to byl oslnivý, fantastický zážitek. Ale po
něm nepřišel rajský stav, nýbrž únavná,
dlouhá cesta pouští, na níž nebyla voda,
nebylo jídlo, ale při níž trvala Boží blízkost, při níž se Izrael učil Boha znát. A teprve z tohoto klopotně získaného poznání
mohla vyrůst bezmezná důvěra, oddanost,
láska.
A jak je to s láskou k člověku? Je to vlastně
dost podobné, jako s láskou k Bohu, je tu
ale jeden zásadní rozdíl: člověka máme
milovat jako sebe a ne jako Boha! Milovat
člověka ovšem předpokládá - podobně jako
láska k Bohu - ochotu člověka vytrvale poznávat. Jen ten, kdo poznává, může také
rozumět a jeho láska je potom tvořivým
prvkem v osobnosti druhého.

Texty k rozjímání

1. čtení Ex 22,20-26

PONDĚLÍ 26. 10.
Ef 4,32 – 5,8
Lk 13,10-17
Ježíš boří konvence: mluví
se ženou, dotýká se jí.
Představený synagogy to
těžce nese. Jak reaguji já na
Boží
znamení,
která
se neshodují s mými představami? Nežárlím?

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce
a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi.
Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim
ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich
stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky.
Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k
němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok.
Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližníÚTERÝ 27. 10.
ho, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro
něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V
Ef 5,21-33
čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat,
Lk 13,18-21
Stačí nepatrné množství a uslyším ho, neboť jsem soucitný.“
Boží království se šíří. Ne- Žalm 18
mám malou víru v Pánovo
Miluji tě, Hospodine, má sílo!
slovo, když zaznamenávám
klesající počet jeho násle- Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine,
dovníků v mé zemi?
má skálo, mé útočiště, zachránce můj!
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj
STŘEDA 28. 10.
štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu
svátek sv. Šimona a Judy vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, –
a od svých nepřátel budu vysvobozen.
Ef 2,19-22
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje skáLk 6,12-19
Náš Pán vyvolil svých la, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – VeliDvanáct po noci, kterou ká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš
strávil v modlitbě. Dokážu přízeň svému pomazanému.
s Ježíšem bdít a modlit se 2. čtení 1 Sol 1,5c-10
za nástupce apoštolů ustaBratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali menovené v mé vlasti?
zi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali
ČTVRTEK 29. 10.
Ef 6,10-20
2 Den Páně

nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se

stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii
a Achaji.
Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po
Makedonii a Achaji, ale i po všech místech
se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili
v Boha, takže my o tom už nemusíme nic
říkat.
Vždyť tam lidé sami o tom vypravují, jakého
přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od
model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu
živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho
Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše;
ten nás vysvobozuje od blížícího se Božího
hněvu.
Evangelium Mt 22,34-40
Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel
saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal
se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“
Odpověděl mu: „‘Miluj Pána, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší a celou
svou myslí.’ To je největší a první přikázání.
Druhé je podobné: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe.’ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Texty k rozjímání

Lk 13,31-35
„Požehnaný, který přichází
ve jménu Páně.“ se i dnes
objevuje tam, kde bychom
jej nečekali. Ztotožněný s
uprchlíky, týranými dětmi.
I dnes jej nechceme přijmout v této podobě.
PÁTEK 30. 10.
Flp 1,1-11
Lk 14,1-6
Z Ježíšovy přítomnosti neměli radost, ale „dávali si
na něho pozor“. Kéž takový nikdy nejsem! Ani ve
vztahu k církvi…

SOBOTA 31. 10.
Flp 1,18b-26
Lk 14, 1.7-11
Láska k Pánu ať spočívá v
radosti z jeho přítomnosti.
Ani nemusím lpět na nejPlnomocné odpustky
bližším místě u něj. Model
Na základě dovolení Apoštolské Penitenci- pro uspokojivé vztahy v
árie mohou naší věřící získat plnomocné od- církvi!
pustky pro duše zemřelých, které potřebují
očištění, už od 25. října, pokud z vážných NEDĚLE 1. 11.
důvodů
nemohou
navštívit
hřbitovy Slavnost Všech svatých
v obvyklé době od 1. do 8. listopadu. Podmínkou jsou známé úkony: přijetí svátosti Zj 7,2-4.9-14
smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl 1 Jan 3,1-3
Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná Mt 5,1-12a
modlitba).
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve středu slavíme svátek
sv. Šimona a Judy, apoštolů.
♣ V neděli 1. listopadu slavíme slavnost Všech svatých a
v pondělí 2. listopadu Vzpomínku na všechny věrné zemřelé.
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu neděli 1. listopadu - možnost duchovní
služby (osobní modlitba, svaté přijímání, svátost smíření a
…) při dodržování všech aktuálních opatření nařízených
vládou ČR:
Stachovice
8.00 – 8.30
Fulnek,
kostel sv. Josefa 8.30 – 10.00
Děrné
8.30 – 9.30
Lukavec
10.30 – 11.30
Vrchy
10:30 – 11:00
♣ Kněží budou sloužit mše
svaté na vaše úmysly bez
účasti lidu.
♣ Připomínáme a vybízíme
k využívání sdělovacích prostředků (Rádio Proglas, TV
NOE aj.) k prožívání a slavení
mše svaté, zvláště v neděli a
také slavení domácí liturgie
v rodině, četbě Božího slova,
modlitby růžence. Společně
se můžeme spojit v modlitbě
zejména každý večer ve 20
hodin.
♣ Nebojte se kdykoliv a
s čímkoliv na nás obrátit: svátost smíření, pomazání nemocných nebo v jiných duchovních i lidských potřebách /sledujte farní stránky:
www.
farnostfulnek.cz
/
kontakt +420 731322087/.
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Úmysly mší svatých

25.10. - 1.11.2020
Fulnek

Ne 25.10. Na jistý úmysl
Út 27.10. Za ochranu, vedení Duchem svatým
a obrácení Martina
St 28.10. _____________________
Čt 29.10. Na úmysl dárce
Pá 30.10. Poděkování za dar života, Boží
požehnání pro celou rodinu
So 31.10. Za † Waltra Srubka a živou rodinu
Srubkovu
Ne 1.11. Za † Jindřišku Šulkovou a živou
rodinu
Stachovice
Ne 25.10. Za † Michala Růčku, manželku,
sourozence, rodiče a živou rodinu
Út 27.10. Za † přátele, kamarády, spolužáky,
učitele a sousedy
Ne 1.11. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami a vnuka
Děrné
Ne 25.10. Za † a živou rodinu Holbovu
a Waltrovu
St 28.10. Za † rodiče Juřicovy a za živou rodinu
Ne 1.11. Za zemřelé
Lukavec
Ne 25.10. Za rodinu Goldovu
Čt 29.10. Mše svatá za farnost
Ne 1.11. _____________________
Vrchy
Ne 25.10. Za † Marii Bednaříkovou, manžela,
za † Blaženu a Františka Homolovy
a celou živou rodinu
Ne 1.11. Za † Stanislava Adamuse, rodiče,
babičku a za živou rodinu

