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Slavnost Ježíše Krista Krále

22. listopadu

neprodejné

K zamyšlení
Sami bychom se ochudili, kdybychom
zploštili dnešní evangelium na pouhou
"pomoc chudým". Koneckonců, tato
povinnost (či solidarita) je "vrozená a
přirozená" každému člověku (jinak by
nebylo možné, aby Král soudil každého
na základě tohoto principu). Co tedy evangelium přináší nového? K
čemu nám je, že známe
tato Kristova slova?
Především díky evangeliu víme a jsme přesvědčeni o tom, že "ten
projekt", do kterého
stojí za to investovat, je
solidarita k potřebnému - solidarita nejen
vnitřní, ale i vnější,
konkrétní. To je ten projekt, který nakonec "vynese". Nemusíme tedy pracně
hledat různé cesty ke štěstí. Nanejvýš
máme hledat způsob, jak kráčet po této
cestě, jak prokazovat lásku potřebnému.
To je však velmi individuální, tak jako
je individuální tempo a styl chůze či běhu.
Na tuto "lacinou" radu "o perspektivním
projektu" může následovat logická námitka, že taková investice nemusí být
jistá: co když vynaložené finanční prostředky, úsilí skončí s prázdnou? Co
když darované peníze skončí "v rukou
podvodníků"? Co když se moje
"dobročinná činnost" setká s lhostejností? Není jednodušší se věnovat jen svým
nejbližším, kde je "investice jistá"? Na
to se dá odpovědět, že žádná investice
není jistá. Sebelepší péče o partnera či

děti může skončit "neúspěchem": partner
třeba odejde, dospívající děti se otočí zády,
odejdou z domova s nevděkem a naprostým
nezájmem. A k čemu pak byla dlouhá léta
"strávená" kvůli těmto milovaným lidem?
Evangelium nás však ujišťuje, že žádná
investice kvůli druhému není ztracená.
Investice z lásky k
druhému je jistá! A
přinese úroky! Tato
investice není zneužita, vytunelována!
Vždyť "nebe se ještě
nikomu nepodařilo
vytunelovat"! I kdybychom dali hmotnou pomoc podvodníkům
(nechtěně,
přes pečlivé zvážení!), naše pomoc se neztratila: ačkoli hmotné prostředky skončili
ve špatných rukou, náš skutek skončil v
rukou dobrých, samotného Krista.
Je pravda, že nemám rozhazovat čas, energii a materiální prostředky nerozumně - ale
na druhou stranu nemám čekat tak dlouho,
až nakonec přijde konec a odejdu z vyšperkovaného domu, s úsporami v bance, a
vlastně chudý před Bohem. A abych neodešel chudý, potřebuji chudé.
"Jakou vděčnost bys měl tedy projevovat
svému dobrodinci chudákovi! Měl bys být
plný radosti a štěstí za takovou čest. Ty
však jsi mrzutý a nepřístupný, znáš jen jednu odpověď: "Nemám, nedám, jsem
chudý". Máš pravdu, jsi chudý a nemáš nic:
Jsi chudý v lásce, chudý v dobrotě k lidem,
chudý ve víře v Boha, jsi chudý i ve věčné
naději." (Sv. Bazil Veliký)

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 23. 11.
Zj 14,1-3.4b-5
Lk 21,1-4
Janovo vidění mě na konci
církevního roku přesvědčuje
symbolickým číslem plnosti o
zcela reálné účasti na Boží
slávě!

1. čtení Ez 34,11-12.15-17

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám
své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své
stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím
je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a
mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám
odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat
ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást
ÚTERÝ 24. 11.
je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stáZj 14,14-20
do – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi
Lk 21,5-11
Žeň zralého obilí a nalitých, ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“
šťavnatých hroznů. Bůh nechce nic polovičatého, nezra- Žalm 23
lého. I mně dopřává čas,
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
abych dozrál k jeho sklizni.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
STŘEDA 25. 11.
mi prodlévat na svěžích pastvinách.
Zj 15,1-4
Vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. –
Lk 21,12-19
Jan v tomto znamení oslavuje Občerstvuje mou duši, – vede mě po správných
přechod, paschu. Starozákon- cestách – pro svoje jméno.
ní motiv vysvobození, záchra- Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
ny a vítězství kéž je nadějí ve – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
chvílích utrpení.
mého života, – přebývat smím v Hospodinově
domě – na dlouhé, předlouhé časy.
ČTVRTEK 26. 11.
Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a
Lk 21,20-28
2. čtení 1 Kor 15,20-26.28
Konečné zničení všeho, co se
staví do cesty, je dramatem, Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z
které bude dovršeno na konci těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověků. Zničení pyšného zla věka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtbude definitivní. A to má po- vých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni
vzbudit!
propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem
všichni budou povoláni k životu. Ale každý v
PÁTEK 27. 11.
tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je
Zj 20,1-4.11-21,2
Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. PoLk 21,29-33
tom nastane konec, až odevzdá své království
Nový Jeruzalém, nová církev.
Ne
vystavěný
naším Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných
„budováním“, ale sestupující knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat,
od Boha. Naše snaha sama o „dokud mu Bůh nepoloží všechny jeho nepřátele
k nohám“. Jako poslední nepřítel pak bude zniče2 Den Páně

na smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy
se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno
podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

Evangelium Mt 25,31-46
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí
se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce
postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne
král těm po své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého
Otce, přijměte jako úděl království, které je pro
vás připravené od založení světa. Neboť jsem
měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a
dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se
mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem
nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení,
a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového,
a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se
tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě
viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k
tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám:
Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’
Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy
zlořečení, do věčného ohně, který je připraven
pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a
nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste
mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě,
byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu
na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli
hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého,
nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme
ti?’ On jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli
jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.’ A půjdou do
věčného trápení, spravedliví však do věčného
života.“

Texty k rozjímání
sobě nestačí.
SOBOTA 28. 11.
Zj 22,1-7
Lk 21,34-36
Jeho řeka zavlažuje vše, co je
vyprahlé. Popsaná harmonie
ať je povzbuzením pro chvíle,
kdy trpíme suchem, pro chvíle neklidu. Hle, přijdu brzo…
NEDĚLE 29. 11.
1.neděle adventní
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7
1 Kor 1,3-9
Mk 13,33-37

Červená středa
Středa 25. listopadu je den,
kdy budeme myslet na pronásledované pro víru z celého
světa. Vizuálním symbolem
akce je rozsvícené červené
světlo svíce nebo nasvícení
budov. Červená je barva krve,
mučednictví; světlo je symbolem
naděje
v
temnotách. V našem městě tento
večer bude nasvícen kostel
Nejsvětější Trojice červenou
barvou.

Ohlášky
♣ Dnes se naposledy setkáváme v kostele sv. Josefa. Od
neděle 29. listopadu se veškerá farní činnost přesouvá do
farního kostela Nejsvětější
Trojice,
♣ Otevřené kostely pro individuální návštěvu v neděli 29.
listopadu - 1. neděle adventDen Páně 3

Ohlášky
ní:
Stachovice
8:00 – 8:30
Fulnek,
kostel Nejsvětější Trojice
8:30 – 10:00
Děrné
8:30 – 9:30
Lukavec
10:30 – 11:30
Vrchy
10:30 – 11:00
♣ V průběhu návštěvy kostela
budou kněží ve všech kostelích žehnat adventní věnce.
♣ Ještě dnes můžete přispět
na misie do kasičky v kostele
nebo své dary na misie můžete předat kněžím.
♣ Podle nařízení vlády ČR je
od středy 18. listopadu na bohoslužbách možná účast 15
osob. Mše svaté budou slouženy za účasti lidu a prosíme
ať se jí účastí ti, kteří mají
sjednanou intenci. Pokud máte zájem o intenci, můžete
kontaktovat naše otce.
♣ Dobu adventní, dobu očekávání a ztišení se před vánocemi prožijeme v letošním
roce při rorátních mších svatých vždy ve středu v 6:45
v kostele svatého Petra a Pavla v Děrném a ve čtvrtek
v 6:45 v kostele svatého Jana
Křtitele v Lukavci.
♣ V neděli 29. listopadu bude
od 17 do 19 hodin pro individuální návštěvu, modlitbu a
ztišení otevřen kostel Nejsvětější Trojice.
♣ Ve středu 25. listopadu u
příležitosti tvz. Červené středy zveme k modlitbě za pronásledované křesťany.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

22.11. - 29.11.2020
Fulnek

Ne 22.11. Za † Vladimíra Klose, tatínka
a požehnání pro rodinu
Út 24.11. Za † Jaroslava Dubce, za † rodiče
a za živou rodinu
St 25.11. ______________________
Čt 26.11. ______________________
Pá 27.11. Za † Stefan Gruba
So 28.11. Za † a živou rodinu
Ne 29.11. Za rodiče z obou stran a živou rodinu
Kubovu
Stachovice
Ne 22.11. Mše svatá za farnost
Út 24.11. Za † Zdenka Vojkůvku, syna a živou
rodinu
Ne 29.11. Za † Karla Mikulce, rodiče a živou
rodinu
Děrné
Ne 22.11. Za † Annu Kolovratovou a celou její
rodinu
St 25.11. Za † rodiče Ludvíkovy a za duše
v očistci
Ne 29.11. Za rodinu Slaninkovu a Skočkovu
Lukavec
Ne 22.11. Za † Marii Sokolovou, manžela a zetě
a Boží požehnání pro živou rodinu
Čt 26.11. Za Irmu a Karla Šindlerovy
Ne 29.11. Petr David
Vrchy
Ne 22.11. Za † Františka Šuléře, rodiče,
prarodiče a za † Charles a Irene Strollo
Ne 29.11. Za † Rudolfa Martínka, za † rodinu
Martínkovu a za † rodiče Večeřovy
a syna

