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DEN PÁNĚ

15. neděle v mezidobí

10. července

K zamyšlení
Komu jsi ty bližní? Natolik budeš bližV
níS nakolik se druhému přiblížíš… A
natolik nebudeš bližnímS nakolik se
druhému oddálíšS nakolik se mu budeš
vyhýbat obloukem – podobně jako
kněz či levitaS protože máš cíl a nemůV
žeš se nechat
„vyrušovat“ proV
blémovým člověV
kem…
AnoS celý vtip je v
tomS jestli „se zaV
stavím na své cesV
tě“ „anoS mám
„důležité plány“S
musím splnit to a
to“ – nakloním seS
skloním se k druV
hémuS podívám se
na jeho potřeby…
Skoro nikdy však nepotkáváme takoV
vého „polomrtvého člověka“… Většinou
se zdáS že lidé kolem jsou „pohodoví“…
Avšak mámVli odvahu „sejít ze své
cesty“ a přiblížit se k druhémuS jsemVli
ochotný nebýt zahleděný jen do svých
plánů a „pohledět“ „s láskou či souciV
tem jako ten pravý Samaritán – KrisV
tus“S pak objevímS že ten „vzdálený“
člověk „i když mi byl blízkoS sdílel
možná stejnou kancelář jako já…“ neV
ní zdaleka tak „pohodový“ – má různá
zraněníS nemoci… Ale co s tím?

neprodejné

Vidět rány druhéhoS přiložit hojivý balzám
„konkrétní pomociS slovaS vcítění seS modlitV
by“ tomu se budu učit postupně – čím víc
budu zakoušet svoji zraněnost a nesoběstačV
nostS čím víc budu zakoušet solidaritu druV
hých nebo „Samaritána“ „skrze jiné lidiS neV
bo přímo – skrze
svátostiS modlitbuS
Boží slovo“S tak tím
víc budu schopný
být Samaritánem
pro druhé „skrze
svá zranění uzdraV
vovat zranění druV
hých“… Vždyť když
jsem viděl SamariV
tánaS mohu ho naV
podobit…
A tak dnešní evanV
gelium ukrývá dva
rozměry – přiznatS že i já jsem někdy tím
„polomrtvým“S ležícím „bez chuti jít dálS bez
odvahy a nadějeS sužovaný strachem a stísněV
ný černými myšlenkami“S který potřebuje
Samaritána – bližníhoS Krista… Zároveň však
být Samaritánem pro druhéS přiblížit se jim
takS jako se k tobě přiblížil Ježíš… A právě
skrze tuto samaritánskou službu druhým buV
deš zakoušetS jak se uzdravují tvá zraněníS
jak se „neviditelná ruka“ dotýká tebe samotV
ného a léčí tě… Protože pokud jsi bližnímS pak
skrze tebe jedná i SamaritánS který léčí
„potřebného“ a tebe samotného…

Texty k rozjímání

6K čtení Dt Hl56lV6u

PONDĚLÍ 66KcK
svátek svK Benedikta
Př 856V9
Mt J"“?N(?"
První věty úryvku“ hovořící o
moudrosti“ o poznání“ vědě“
by mohly být receptem na
vzkříšení našeho uvadlého a
přesyceného
kontinentuZ
„Povstaň“ svatý Benedikte“ z
jeskyně své vykroč znovu“
Evropa zas žádá si tě… pří(
kladem svým veď ji k Bo(
hua“ EZ hymnu v breviářiž

Mojžíš řekl liduH
šBudeš poslouchat hlas Hospodina“ svého Boha“
a zachovávat jeho příkazy a nařízení“ to“ co je
napsáno v knize tohoto Zákona“ a obrátíš se k
Hospodinu“ svému Bohu“ celým srdcem a celou
dušíZ
Neboť tento příkaz“ který ti dnes ukládám“ není
pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od te(
beZ Není na nebi“ že bys musel říkatH jKdopak
nám vystoupí do nebe“ aby nám ho snesl“ ozná(
mil“ a my ho mohli zachovávatSj Není daleko za
mořem“ že bys musel říkatH jKdopak nám překro(
čí moře“ aby nám ho přinesl“ oznámil“ a my ho
mohli zachovávatSj Vždy je ti to slovo velmi
blízké“ je v tvých ústech a v tvém srdci“ takže ho
můžeš zachovávatZš

ÚTERÝ 68KcK
Iz N“J("
Mt 6658lV8u
I já jsem na sobě zažil Ježíšo(
vy zázraky“ mocné činy a zna(
meníZ Jak jsem s nimi naložilS

Hledejte5 ubožáci5 Hospodina
a pookřejte v srdciZ

Žalm žp

Obracím se modlitbou k tobě“ Hospodine“ v čas
milosti“ Božea Vyslyš mě ve své veliké lásce“
věrně mi pomoza Vyslyš mě“ Hospodine“ tvá lás(
ka je dobrotivá“ obrať se ke mně se svým nesmír(
ným slitovánímZ
Já jsem ubohý a plný bolesti“ ať mě ochrání“ Bo(
že“ tvá pomocZ Písní budu slavit Boží jméno“ ve(
STŘEDA 6HKcK
lebit je budu zpěvem chvályZ
Iz JI“3(NZJ0(J6
Neboť Bůh pomůže Siónu a vystaví judská měs(
Mt 6658bV8c
taZ Zdědí je potomci jeho služebníků“ budou tam
Není občas moje skleslost a sídlit“ kdo milují jeho jménoZ
nedostatek radosti způsobený
8K čtení Kol 656bV8l
tím“ že se počítám k
Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha“
„moudrým a chytrým“S
prvorozený z celého tvorstvaZ V něm bylo stvo(
řeno všechno na nebi i na zemi“ svět viditelný i
ČTVRTEK 6uKcK
neviditelnýH ať už jsou to andělé při trůnu“ ať
jsou to panstva“ ať jsou to knížata“ ať jsou to
Iz ?6“N("ZJ?ZJ6(J"
? Den Páně

mocnosti 5 všecko je stvořeno skrze něho a pro
něhof Kristus je dříve než všechno ostatní a
všechno trvá v němf
' on je hlava tělaM to je církveC on je počátekM
prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvýchf Tak má
ve všem prvenstvíf !ůh totiž rozhodlM aby v něm
sídlila plnost dokonalostiM a že skrze něho usmíří
se sebou všecko tvorstvo jak na nebiM tak na zemi
tímM že jeho krviM prolitou na křížiM zjedná pokojf

Evangelium Lk 10u25L37
Jeden znalec Zákona povstalM aby přivedl Ježíše
do úzkýchM a zeptal se hoC TMistřeM co mám dělatM
abych dostal věčný životAT
Ježíš mu řeklC TCo je psáno v ZákoněA Jak tam
čtešAT
On odpovědělC TMiluj PánaM svého !ohaM celým
svým srdcemM celou svou dušíM celou svou silou i
celou svou mysliM a svého bližního jako sám se5
befT
Řekl muC TSprávně jsi odpovědělf To dělejM a
budeš žítfT 'le on se chtěl ospravedlnitM a proto
se Ježíše zeptalC T' kdo je můj bližníAT
Ježíš se ujal slova a řeklC TJeden člověk šel z Je5
ruzaléma do Jericha a octl se mezi lupičif Ti ho o
všechno obraliM zbiliM nechali napolo mrtvého a
odešlif Náhodou šel tou cestou nějaký knězO vi5
děl hoM ale vyhnul se muf Stejně i jeden levita
přišel k tomu místuO viděl hoM ale vyhnul se muf
Také jeden Samaritán přišel na své cestě k němuM
viděl ho a bylo mu ho lítof Přistoupil k němuM
nalil mu do ran oleje a vínaM obvázal jeM vysadil
ho na svého soumaraM dopravil do hostince a sta5
ral se o něhof Druhého dne vytáhl dva denáry a
dal je hostinskému se slovyC 6Starej se o něhoM a
co vynaložíš navícM já ti doplatímM až se budu
vracetf6 Co myslíšM kdo z těch tří se zachoval jako
bližní k tomuM který se octl mezi lupičiAT On
odpovědělC TTenM kdo mu prokázal milosrden5
stvífT ' Ježíš mu řeklC TJdi a stejně jednej i ty…T

Texty k rozjímání
Mt 11u28L30
Ježíš občerství tyM kdo se lo5
potí a jsou obtíženif Ne tyM
kdo se starají jen o sebe a ne5
připouštějí si obtíže dru5
hých… Takoví se totiž jeho
jhu vyhýbají a ani se od něho
nechtějí učitf
PÁTEK 15.7.
Iz K:MG5Zf0G500fú5:
Mt 12u1L8
Neprezentuji i já křesťanství
jako soubor pouček a nařízení
místo tohoM abych ukázal ra5
dost z Ježíšova přístupu k li5
dem a k jejich potřebámA
SOBOTA 16.7.
Mich 0MG5L
Mt 12u14L21
Ježíšův vztah k lidem překáží
farizeůmM těm „oddělenýmM
čistým“f
Neděle 17.7.
16. neděle v mezidobí
Gn G:MG5G“a
Kol GM0450:
Lk G“MK:540

Den Páně K

Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohoM
služebSobota bKŠ červencebf-:: – Lukavec
bý-:: M Děrné
Neděle bfŠ červencef-G: – Stachovice
p-:: – Fulnek
b:-G: – Vrchy
♣ Děkujeme všemy kteří poM
skytli ubytování poutníkům
pěší pouti Opava – VelehradŠ
♣ Včera vyšli poutníci pěší
pouti Fulnek – SlavkoviceŠ
Modlitba za poutníkyModlitba zasvěcení
Božímu milosrdenství
Božey milosrdný Otčey
který zjevuješ svou lásku
ve svém Synuy Ježíši Kristuy
a vyléváš ji na nás
v Utěšiteli Duchu Svatémy
Tobě dnes svěřujeme osud
světa i každého člověkaŠ
Skloň se nad námi hříšnýmiy
uzdrav naši slabosty
přemož všechno zlo
a dej všem obyvatelům země
poznat Tvé milosrdenstvíy
aby v Toběy trojjediný Božey
vždy nacházeli zdroj nadějeŠ
Věčný Otčey
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna
buď milosrdný k nám
i k celému světuŠ
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Úmysly mší svatých

10.7. – 17.7.2016
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

b:ŠfŠ
bíŠfŠ
bGŠfŠ
bšŠfŠ
b_ŠfŠ
bKŠfŠ
bfŠfŠ

______________________
Za † Královou a vnuka
Mše svatá za farnost
______________________
Za † Tnna Gruba
______________________
______________________
Stachovice

So pŠfŠ Za † Václava Duška a rodiče
Út bíŠfŠ Za † Tnnu Porubovou y manželay
dceruy í zetě a živou rodinu
Ne bfŠfŠ Za † Františka Kubánkay dceruy syna
a živou rodinu
Děrné
Ne b:ŠfŠ Za † rodiče Mocovyy Heinrichovy
a za živou rodinu
St bGŠfŠ Za † Věru Šimurdovou
So bKŠfŠ bý-:: Za † Zdeňku Svobodníkovou
a manžela a za živou rodinu
Lukavec
Ne b:ŠfŠ Sokol ý
Čt bšŠfŠ Godiš
So bKŠfŠ bf-:: Čaverová
Vrchy
So

pŠfŠ Za † Turelii Honovuy manželay rodiče
a sourozence
Ne bfŠfŠ Za † rodinu Dratvovu a Zelinkovu

