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

33. neděle v mezidobí

15. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Člověkem z onoho podobenství je Ježíš,
služebníci jsme my, a hřivny představují
majetek, který nám svěřil Pán. Co je
tímto majetkem? Jeho Slovo, eucharistie, víra v nebeského Otce a Jeho odpuštění… zkrátka spousta věcí, to nejcennější, co má. Toto je majetek, který nám
svěřuje nejenom, abychom jej střežili,
ale
abychom
jej
rozmnožili!
Zatímco v
běžné
mluvě
„hřivna“
označuje
výjimečnou
individuální
vlastnost –
například hudební či sportovní talent
apod. – v podobenství jsou hřivny Pánovým majetkem, který nám svěřuje, abychom jej zužitkovali. Jáma, kterou v zemi vykopal služebník „špatný a líný“ (v.26), ukazuje na strach z rizika,
který blokuje tvořivost a plodnost lásky.
Strach před rizikem lásky nás totiž brzdí.
Ježíš po nás nechce, abychom uchovávali Jeho milost v trezoru! To od nás Ježíš
nežádá, nýbrž chce, abychom ji užili ku
prospěchu druhých. Všechna dobra, která jsme dostali, jsou k tomu, aby byla
darována druhým, a tak se rozrostla. Je
to jako by nám řekl: „Tady máš moje
milosrdenství, moji něhu, moje odpuště-

ní: vezmi je a důkladně je využij.“ A co
jsme s tím udělali? Koho jsme „nakazili“
naší vírou? Kolik lidí jsme povzbudili naší
nadějí? Kolik lásky jsme sdíleli se svým
bližním? To jsou otázky, které je dobré si
položit. Jakékoli prostředí, i to nejvzdálenější a neschůdné se může stát místem, kde
se tyto hřivny rozrostou. Neexistují situace
či místa, která
by znemožňovala křesťanskou
přítomnost
a
křesťanské svědectví. Svědectví, které od nás
Ježíš žádá, není
uzavřené,
ale
otevřené a závisí
na nás.
Toto podobenství nás podněcuje, abychom
neskrývali svoji víru a svoji příslušnost ke
Kristu, nepohřbívali Slovo evangelia, ale
nechali jej cirkulovat ve svém životě, ve
vztazích v konkrétních situacích jako sílu,
která způsobuje krizi, očišťuje a obnovuje.
Stejně tak odpuštění, které nám dává Pán,
zejména ve svátosti smíření, nedržme uzavřené v sobě, ale nechejme je, aby uvolnilo
svoji moc, strhlo zdi, které postavil náš
egoismus, a podnítilo nás k prvnímu kroku
v zablokovaných vztazích a k navázání dialogu tam, kde už není komunikace... Jednejme tak, aby tyto hřivny, tyto dary, které
nám daroval Pán, sloužily druhým a skrze
naše svědectví rostly a přinášely užitek.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 16. 11.
Zj 1,1-4; 2,1-5a
Lk 18,35-43
Náš Pán vrací i dnes zrak. Je
třeba si přiznat, že v mnoha
ohledech jsem nevidomý. Kéž
mám ochotu prohlédnout, kéž
jdu od této chvíle za ním!
ÚTERÝ 17.11.
Zj 3,1-6.14-22; Žl 15;
Lk 19,1-10
Ježíš i dnes hledá a zachraňuje, co zahynulo. Je to jeho
vlastnost. To jen my jsme
limitováni svými ohledy a
falešnými představami o Bohu.

1. čtení Př 31,10-13.19-20.30-31
Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než
perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk
nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a
len, pracuje radostnou rukou.
Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své
rámě nabízí chudákovi.
Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí
Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku
jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

Žalm 128
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv –
STŘEDA 18. 11.
kolem tvého stolu.
Zj 4,1-11; Žl 150;
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí HosLk 19,11-28
podina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, –
Nemáme někdy snahu Ježíšo- abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny
vu zvěst opatrnicky před dru- svého života.
hými skrývat, zakopávat? V
tom případě se nikdy neroz- 2. čtení 1 Sol 5,1-6
množí…
Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž
ČTVRTEK 19.11.
sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako
Zj 5,1-10; Žl 149
zloděj v noci.
Lk 19,41-44
Až budou lidé říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na
Ježíšův lidský soucit může ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolespohnout naším tvrdým srd- ti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale
cem, naší lhostejností a přesy- vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den přeceností. Kéž by můj národ kvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové
poznal, co slouží k pravému světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi
právo!
pokoji.
Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní,
ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.
2 Den Páně

Evangelium Mt 25,14-30
Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
„Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal
pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další.
Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi
jámu a peníze svého pána ukryl.
Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal
se s nimi do účtování.
Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s
sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi
svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu
řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný.
Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď
se radovat se svým pánem.’
Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl:
‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě
jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku
dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho
ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a
řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde
jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem
strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi.
Tady máš, co ti patří.’
Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný!
Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám,
kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze
uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu
hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven.
Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít
nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co
má. A tohoto služebníka, který není k ničemu,
hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění
zubů.’“

Texty k rozjímání
PÁTEK 20.11.
Zj 10,8-11; Žl 119
Lk 19,45-48
Ježíš každý den učí v chrámě,
který si předtím „vyčistil“.
Nemáme i my odložit vše, co
brání, abychom mu mohli
plněji a opravdověji naslouchat?
SOBOTA 21.11.
Zj 11,4-12; Žl 144
Lk 20,27-40
Vykonstruovaný případ, kterým chtěli Ježíše nachytat.
Nezabýváme se i my někdy
„mrtvými otázkami“, které
zastiňují pohled na „Boha
živých“?
NEDĚLE 22. 11
Slavnost Ježíše Krista Krále
Ez 34,11-12.15-17
1 Kor 15,20-26.28
Mt 25,31-46

Ohlášky
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli
22. listopadu - slavnost Ježíše Krista Krále, poslední
neděle církevního roku:
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

Den Páně 3

Ohlášky
Jílovec
(sobota 21. 11.) 16:00 – 16:30
♣ V neděli 22. listopadu se
budeme moci naposledy setkat v kostele sv. Josefa. Od
neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do
farního kostela Nejsvětější
Trojice, který bude zpřístupněn pouze pro duchovní účely.
♣ Mše svaté budou slouženy
na vaše úmysly bez účasti
lidu. Dle potřeby se lze osobně domluvit.
♣ Nejen našim farníkům, ale i
ostatním, nabízíme po telefonní domluvě
/kontakt
731322087/ individuální pastoraci: svátost smíření, pomazání nemocných nebo jiné
duchovní i lidské potřeby /
sledujte farní stránky: www.
farnostfulnek.cz /. Pokud
máte zájem o intenci, můžete
také kontaktovat naše otce.
♣ Vzhledem k vývoji pandemické situace v letošním roce
neproběhla sbírka na misie.
ČBK nestanovila žádný náhradní termín. V naší farnosti
můžete přispět na misie do
kasičky v kostele v neděli u
příležitosti návštěvy kostela
nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ V neděli 22. listopadu si
připomeneme ve Stachovicích
sv. Kateřinu Alexandrijskou.
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Úmysly mší svatých

15.11. - 22.11.2020
Fulnek

Ne 15.11. Za † rodiče Vráblovy, Dorneanovy,
prarodiče a sourozence s rodinami
Út 17.11. ______________________
St 18.11. Za † Marii Surovcovou, manžela
a živou rodinu
Čt 19.11. ______________________
Pá 20.11. Za † Ludmilu Vackovou
So 21.11. Na úmysl dárce
Ne 22.11. Za † Vladimíra Klose, tatínka
a požehnání pro rodinu
Stachovice
Ne 15.11. Za † Marii a Jana Cihlářovy, rodiče
z obou stran a živou rodinu
Út 17.11. Za † Ladislava Petrů, rodiče a živou
rodinu
Ne 22.11. Mše svatá za farnost
Děrné

Ne 15.11. Za † Annu Patermannovou a syny,
za duše v očistci
St 18.11. Mše svatá za farnost
Ne 22.11. Za † Annu Kolovratovou a celou její
rodinu
Lukavec
Ne 15.11. Božena Sokolová
Čt 19.11. Rodinu Ohneiserovu
Ne 22.11. Robert Sokol
Vrchy
Ne 15.11. Za † Miroslava Pavlíka, rodiče
a za † rodinu Pavlíkovou
Ne 22.11. Za † Františka Šuléře, rodiče,
prarodiče a za † Charles a Irene Strollo

