LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

DEN P
26. neděle v mezidobí

1. října

ÁNĚ
neprodejné

K zamyšlení
Byla odpověď velekněží a starších lidu
na Ježíšovu otázku správná, nebo ne?
Měli pravdu v tom, že otcovu vůli vykonal ten první ze zmiňovaných dvou
synů? V nastíněné situaci není moc na
výběr. Druhý syn určitě otcovu vůli
nevykonal. Zůstává tedy jen jedna
možnost – ten první syn. Zdá se však,
že Ježíš na odpověď velekněží a starších lidu nereaguje takto jednoznačně. Nepotvrzuje jejich odpověď jasným souhlasem:
„Máte
pravdu!“
Mezi
příběhem a odpovědí
Ježíšova
posluchačů
tak
vyvstává určitý
moment nejistoty,
jakoby „prázdný
prostor“, v němž
lze očima víry
zahlédnout ještě jednu postavu, ještě
jednoho syna. Kdo to je?
Je jasné, že druhý syn z příběhu jen
navenek projevil souhlas s otcovou
vůlí, ale jeho jednání bylo zcela opačné. Jeho srdce nebylo srdcem syna,
vždyť oslovoval svého otce „pane“,
jako kdyby byl jeho otrokem. Ten první syn z příběhu nakonec sice vykonal,
oč ho otec požádal, ale vůbec se mu do
toho nechtělo. Ani jeho srdce nebylo

srdcem syna. Jinak by mu otcova vůle nebyla
protivnou povinností, k níž se musí přinutit,
nýbrž zdrojem radosti. Může mít dobrý otec
skutečné potěšení z toho, že se jeho syn nutí
k něčemu, co ho ani trochu nebaví?
Na Ježíšovu otázku „Který z těch dvou synů
vykonal otcovu vůli?“ by se tedy mohlo nabízet ještě jedno řešení: „Žádný.“ Ani jeden
z těchto dvou synů nevykonal otcovu vůli.
První syn splnil pouze
otcův příkaz, ale ne
otcovu vůli. Jejím
obsahem je přece ještě něco víc než pouze
namáhavá práce. Otcova vůle netkví jen
ve vykonání nepříjemné povinnosti, ale
také v radosti z toho,
že otec a syn jsou zajedno ve všem. A právě toto je situace třetího syna – Syna, jenž
nevystupuje
v příběhu, neboť on sám je jeho vypravěčem.
On „krásou vyniká nad lidské syny“, neboť
jeho pokrmem je plnit vůli toho, který ho
poslal. On je jediný Syn, jenž vykonal Otcovu vůli.
Celníci a nevěstky předcházejí do Božího
království velekněze a starší lidu, protože
poznali právě tohoto Syna, na něhož ukázal
Jan, nechali se uchvátit jeho krásou a rozběhli se za ním, aby je on učinil takovými jako
on – syny a dcerami nebeského Otce.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 2.10. památka
Svatých andělů strážných
Ex 23,20-23a
Mt 18,1-5.10
Příslib, který mi může dodat
odvahu, kdykoli váhám, zda
udělat něco dobrého, i když
sám „na to nemám“. Nejsem
sám!

1. čtení Ez 18,25-28
Toto praví Hospodin: „Říkáte: ‘Pán nejedná
správně!’ Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé
jednání, které není správné, nebo spíše vaše?
Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a
páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost,
které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí
od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná
podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání.
Neboť proto, že se bál a odvrátil se od všech
svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a
nezemře.“

Žalm 24
ÚTERÝ 3.10.
Zach 8,20-23
Lk 9,51-56
Nesvolávat oheň, nehubit! To
není náš úkol ani dnes. Však
už tenkrát Pán „horlivce“
přísně pokáral!
STŘEDA 4.10.
Neh 2,1-8
Lk 9,57-62
Výzva k ponechání mrtvých
mrtvým se nevztahuje na
„poslední rozloučení“ (počet
pohřbů bez obřadu povážlivě
roste), ale spíš k tomu: mít
odvahu opustit přežilou formu
křesťanství a zříci se toho, co
není nosné…
ČTVRTEK 5.10.
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
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Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.
Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o
svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč
mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, – nepřestávám v tebe důvěřovat.
Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, – na
své milosrdenství, které trvá věčně. – Nemysli na
hříchy mého mládí, na má provinění, – pamatuj
na mě ve svém milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine!
Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje
hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému
jednání, – pokorné učí své cestě.

2. čtení Flp 2,1-11
Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy
druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti,
dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet,
že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete
svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti
nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať
každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je
sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní
prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v
sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli
má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je
rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe
přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl

jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný
až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také
Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout
každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš
Kristus je Pán.

Evangelium Mt 21,28-32
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte
o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici.‘ On odpověděl: ‚Mně se nechce,‘
ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k
druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‚Ano, pane,‘ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu
vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim
řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás
předcházejí do Božího království. Přišel k vám
Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili
jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy
jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili
a neuvěřili jste mu.“

Ohlášky
♣ V pondělí slavíme svátek svatých andělů strážných. Víra ve strážné anděly je velmi důležitá pro
život katolíků a je vhodným zvykem se na ně
každodenně obracet skrze známou modlitbu Anděle Boží. Zveme ke společné modlitbě.
♣ Ve středu slavíme památku sv. Františka
z Assisi. Při mši svaté v 17 hodin v Děrném a v
18 hodin ve Fulneku se budeme společně modlit
na přímluvu tohoto světce.
♣ Ve čtvrtek si připomínáme sv. Faustynu
Kowalskou. Zveme na mši svatou v 17 hodin do
kostela v Lukavci a v 18 hodin do kostela ve Fulneku, kde po mši svaté se budeme společně modlit „Za prohloubení víry v rodinách a za nová
kněžská a řeholní povolání“. Adoraci povede
skupina Modlící se matky.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme navštěvovat
nemocné.

Texty k rozjímání
Lk 10,1-12
Pokoj, který šířím kolem sebe,
se v případě nepřijetí druhými
neztratí; vrátí se tajemným
způsobem ke mně, do mého
nitra!
PÁTEK 6.10.
Bar 1,15-22
Lk 10,13-16
Na některé lidi možná shlížím
svrchu. Ale kdyby se jim dostalo tolik milostí jako mně,
tolik mší svatých, promluv,
svátostí, nebyli by dokonalejší, nebyli by přede mnou?
SOBOTA 7.10.
Bar 4,5-12.27-29
Lk 10,17-24
Radostný návrat dvaaosmdesáti učedníků budí obdiv a
trochu závisti. Není naše působení občas bez radosti proto, že jsme opustili jadrnost
Ježíšovy zvěsti?
NEDĚLE 8.10.
27. neděle v mezidobí
Iz 5,1-7
Flp 4,6-9
Mt 21,33-43
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

1.10. - 8.10.2017

♣ V první pátek v měsíci buFulnek
deme prožívat jako den farní
zpovědi. Od 17:00 zveme do Ne 1.10. Za † rodinu Ondášovu
kostela ve Fulneku děti, mlá- Út 3.10. ______________________
dež, jejich rodiče a ostatní St 4.10. ______________________
farníky ke slavení svátosti Čt 5.10. ______________________
smíření, v 18:00 k modlitbě Pá 6.10. Za členy živého růžence
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšo- So 7.10. Mše svatá za farnost
vu a na mši svatou.
♣ Říjen je mariánský měsíc Ne 8.10. Za † Jiřího Šindlera
modlitby posvátného růžence.
Stachovice
Zveme ke společné modlitbě
růžence v rodinách a před mší Ne 1.10. Za † Václava Vaněčka, manželku,
svatou v naších kostelích.
dceru, zetě, Romana Mročka, rodiče
♣ V sobotu slavíme památku
Matušů a živou rodinu
Panny Marie Růžencové.
Zveme na mši svatou v 8 ho- Út 3.10. Za členy živého růžence
din do kostela ve Fulneku.
Ne 8.10. Za † rodiče Divínovy, sestru
♣ V sobotu 7. října v 15:30
a za živou rodinu
zveme na modlitbu růžence a
v 16:00 na mši svatou do JerDěrné
lochovic. Od 15:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti Ne 1.10. Za † Bohumíra Storzera a syna
a za živou rodinu
smíření.
♣ V sobotu 14. října bude St 4.10. Za členy živého růžence
naše farnost ve spolupráci Ne 8.10. Za † rodiče Papřokovy a bratra
s Biskupstvím
ostravskoJosefa, za † Miroslava Lyčku a za
opavským a městem Fulnek
živou rodinu
hostit 19. diecézní pouť ministrantů. Náš kostel, naší faru
Lukavec
a město navštíví ministranti a
kněží z celé naší diecéze. Ne 1.10. David 50
Abychom je všechny uvítali Čt 5.10. Za členy živého růžence
v příjemném prostředí, zveme Ne 8.10. Kříž 72
mládež naší farnosti v sobotu
7. října v 9 hodin na brigádu.
Vrchy
♣ V sobotu 7. října vyvrcholí
jubilem Fatimy v Koclířově. Ne 1.10. Za † Margitu a Jindřicha Denešovy,
V 10:30 bude kardinál Duka
děti, snachu Janu a za † vnučku Janu
sloužit mši svatou a ve 12:00
Kovářovou
bude celá naše zem odevzdá- Ne 8.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
na Panně Marii a skrze Ni
Kavana, Jarmilu Hlubkovou a za živou
zasvěcena Bohu. Jste srdečně
rodinu
zváni.
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