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DEN PÁNĚ

16. neděle v mezidobí

17. července

neprodejné

K zamyšlení
Abrahám v prvním čtení a Marta
v evangeliu mají vlastně mnoho spo“
lečného( O Abrahámovi poslouchámeú
že běžel vstříc neznámým poutníkůmú
spěchal do stanu k Sářeú běžel ke stá“
duú
přinášel
jídloú předklá“
dal ho hostům
a obsluhoval je(
O Martě čtemeú
že měla plno
p r á c e
s
obsluhou(
Abrahám
při
obsluze hostů
potřeboval po“
moc druhých(
Manželku po“
věřil pečením
p l a c e k
a služebníka přípravou telátka( Marta
také chtělaú aby jí s obsluhou pomohla
sestra( Abrahámovi hosté se svému
hostiteli odvděčili dobrou zprávou
o tomú že bude mít vytouženého syna(
Marta si však vysloužila akorát tak
výtkuú že si dělá starosti a znepokojuje
se pro mnoho věcí( Kde se stala chy“
ba?

Abrahám i Marta se musí postupně naučitú že
„nejlepší úděl“ je tenú který dává Pánú nikoliv
tenú který si naplánujeú vydupe či vyrobí člo“
věk( Abrahám se musí naučitú že přislíbeným
synem bude tenú kterého mu ybyť
i v pokročilém věkuK
dopřeje Hospodinú
nikoliv tenú kterého si
on sám „pořídí“ se
Sářinou otrokyní Ha“
gar yviz Gen G5; Gen
G2úG7“11K( Abrahámo“
va pohostinnost je při“
jatáú neboť skrze ni se
Hospodin
dotý“
ká Abrahámova citli“
vého místaú na němž
právě „pracuje“( Martě
je pohostinnost vy“
tknutáú neboť právě
zde je Martino slabé místoú které potřebujeú
aby ho Pán uzdravil( Marta se musí naučitú že
nejlepší podíl je toú co ji dává Pánú ne toú co
dává ona jemu( Abrahámovi hroziloú že vsadí
všechno na jednu kartu – na svou touhu po
synovi( Martě také hroziloú že vsadí všechno
na jednu kartu – na své hostitelské schopnos“
ti( Tou jedinou kartouú na kterou je třeba
všechno vsaditú je však pouze Pán(

Texty k rozjímání
Pondělí 18.7.
Mich ?ýJUSz?UN
Člověčeý řeklo se tiý co je
dobréý co od tebe Hospodin
žádáz
Mt J9ýANUS9
Královna jihu povstane na
soudu proti tomuto pokoleníz
Úterý 19.7.
Mich OýJSUJ"zJNU9T
Všechny naše hříchy svrhneš
do mořských propastíz
Mt J9ýS?U"T
Ukázal rukou na své učedníky
a řeklZ To je moje matka a to
jsou moji příbuzníz
Středa 20.7.
Jer JýJzSUJT
Prorokem pro národy jsem tě
ustanovilz
Mt JAýJU!
Přinesla stonásobný užitekz

1. čtení Gn 18,1-10a
Hospodin se zjevil Abrahámovi v doubravě MaU
mreý když seděl za největšího denního parna u
vchodu do stanuz Když totiž zdvihl své oči a poU
díval seý hle U stáli před ním tři mužiz Sotva je
spatřilý běžel jim vstříc od vchodu do stanuý poU
klonil se až k zemiý a řeklZ
aMůj paneý jestliže jsem nalezl přízeň v tvých
očíchý nepřecházej kolem svého služebníkaz PřiU
praví se trochu vodyý abyste si umyli nohyý a odU
počinete si pod stromemz Přinesu kousek chlebaý
posílíte se a pak můžete jít dálý neboť proč byste
jinak šli kolem svého služebníka?a OdpověděliZ
aNužeý udělejý jak jsi řeklKa
Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravilZ
aHonem vezmi tři měřice moukyý té nejjemnějšíý
zadělej ji a upeč plackyKa Potom Abrahám běžel
ke stáduý vzal mladé krmné tele a dal ho služebU
níkoviý aby ho rychle upravilz Pak vzal kyselé i
sladké mlékoý tele již upravené a předložil jim toz
Obsluhoval je pod stromemý zatímco jedliz
Zeptali seZ aKde je tvá žena Sára?a OdpovědělZ
aTady ve stanuza 0HospodinV řeklZ aVrátím se k
tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude
mít synaza

Žalm 14
Čtvrtek 21.7.
Jer 9ýJUAzOUNzJ9UJA
Mneý pramen vody živéý
opustili a kopali si cisternyý
cisterny rozpukanéz
Mt JAýJTUJO
Vám je dáno znát tajemství

9 Den Páně

Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
Kdo žije bez vady a koná spravedlnostý upřímně
smýšlí ve svém srdciý svým jazykem nepomlouU
váz
Nečiní příkoří svému bližnímuý netupí svého
sousedaz Nešlechetným člověkem pohrdáý ale

váží si těchŽ kdo se bojí Hospodina?
Texty k rozjímání
Nelichvaří svými penězi a nebere úplatky proti nebeského královstvíŽ ale jim
nevinnému? Kdo takto jednáŽ nikdy nezakolísá5
to dáno není?

2. čtení Kol 1,24-28
Bratři5 Teď sice pro vás trpímŽ ale raduji se z
tohoŽ protože tím na svém těle doplňuji toŽ co
zbývá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má
z toho prospěch jeho těloŽ to je církev? Do jejích
služeb jsem se dalŽ jak to bylo ve shodě s Božím
daremŽ který mi Bůh svěřilŽ abych vám plně
oznámil Boží slovoŽ totiž to tajemné rozhodnutíŽ
které bylo skryté od věků a od pokoleníŽ ale které
teď bylo odhaleno jeho věřícímB těm Bůh chtěl
oznámitŽ jaké bohatství božské slávy je pro pohaš
ny v tomto tajemném rozhodnutiŽ že Kristus je
ve vásŽ naděje na věčnou spásu? O něm my kážeš
meŽ každého člověka napomínámeŽ každého čloš
věka učíme s veškerou moudrostíŽ abychom kažš
dého člověka učinili dokonalým ve spojení s
Kristem?

Pátek 22.7. svátek
svaté Marie Magdalény
Pís LŽ–šMa
Nalezla jsem miláčka svého
srdce?
U Kor TŽ–Mš–"
Kdysi jsme Krista posuzovali
podle lidských měřítekŽ te´d
už to neděláme?
Jan U9Ž–?––š–!
ŽenoŽ proč pláčeš? Koho hleš
dáš?

Sobota 23.7.
Svátek svaté Brigity
Gal UŽ–ú –U9
Už nežiji jáŽ ale žije ve mně
Evangelium Lk 10,38-42
Kristus?
Ježíš přišel do jedné vesniceŽ kde ho přijala do Jan –TŽ –š!
domu nějaká ženaŽ jménem Marta?
Kdo zůstává ve mně a já
Měla sestruŽ která se jmenovala Marie? Ta se němŽ ten nese mnoho ovoce?
posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč?
Marta měla plno práce s obsluhou? Přistoupila k Neděle 24.7.
němu a řeklaB 7PaneŽ nezáleží ti na tomŽ že mě 17. neděle v mezidobí
má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí Gn –!ŽU9šLU
přeceŽ ať mi pomůže57
Kol UŽ–Uš–M
Pán jí odpovědělB 7MartoŽ Marto5 Děláš si starosš
Lk ––Ž–š–L
ti a znepokojuješ se pro mnoho věci? Jen málo je
třebaŽ anoŽ jen jedno? Marie si vybrala nejlepší
údělŽ a ten jí nikdo nevezme?7
Den Páně L

Ohlášky
♣ Prázdninový pořad bohob
služebý
Sobota GIF červenceý
žKý66 b Stachovice
ž_ý66 b Vrchy
Neděle GMF červenceý
KýI6 – Děrné
jý66 – Fulnek
ž6ýI6 – Lukavec
♣ Liturgická památka Marie
Magdalény bude podle římb
ského kalendáře nově slavena
jako svátekF O změnu požádal
papež Františekz aby poukázal
v kontextu Svatého roku mib
losrdenství „na důležitost této
ženy, která projevila velkou
lásku a byla Kristem tak milovaná,“. O svátku Marie Magb
dalény zveme v pátek GGF čerb
vence v ž_ hodin do kostela
ve Fulneku na mši svatouF
♣ O svátku svF 5rigityz patb
ronky
Evropyz
zveme
v sobotu GIF července na mši
svatou v _ hodin do kostela ve
Fulneku
♣ V neděli GMF července zveb
me v žŠ hodin na pobožnost
ke svaté Bnně u kapličky za
LukavcemF
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Úmysly mší svatých

17.7. – 24.7.2016
Fulnek

Ne
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St
Čt
Pá

žKFKF
žjFKF
G6FKF
GžFKF
GGFKF

_________________________
Mše svatá za farnost
_________________________
_________________________
Na poděkování za dar života s prosbou
o požehnání do dalších let pro celou
rodinu
So GIFKF ________________________
Ne GMFKF Na poděkování za dožití životního
jubilea s prosbou o 5oží požehnání do
dalších let
Stachovice
Ne žKFKF Za † Františka Kubánkaz dceruz syna
a živou rodinu
Út žjFKF ______________________
So GIFKF žKF66 Za † Zdeňka Vojkůvkuz syna a
živou rodinu
Děrné
So žšFKF Za † Zdeňku Svobodníkovou
a manžela a za živou rodinu
St G6FKF Za † a živou rodinu Golovuz Čížovu
a Inemanovu
Ne GMFKF KýI6 Za † rodiče Sokolovy a Manovyz
za † bratry a živou rodinu
Lukavec
So žšFKF Čaverová
Čt GžFKF Šindler Iš
Ne GMFKF Sokolová MK
Vrchy
Ne žKFKF Za † rodinu Dratvovu a Zelinkovu
So GIFKF ž_ý66 Za † Elfrídu a Jaroslava
Bdamusovyz rodiče a sourozence z
obou stran

