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

28. neděle v mezidobí

11. října

neprodejné

K zamyšlení
Nikdo z nás by nešel na svatbu v montérkách či teplákové soupravě. Velmi
jasně bychom totiž vnímali závažnost
takové události a nechtěli bychom zklamat očekávání hostitelů a přivodit si
ostudu.
A takový příklad ze života by možná automaticky volal po “duchovní
aplikaci”, a sice že nesmíme přijít bez svatebních šatů na Boží hostinu.
Musíme
přijít
“vhodně oblečeni”. Takové
moralizování
(“musíš”) je však cizí
našemu
podobenství.
Tam se klade důraz na
skvělou hostinu, na velkou nabídku. Na tuto
hostinu mají královští
služebníci zvát, ne nutit. Nenajdeme tam
zmínku “musíte přijít na hostinu”, ale
najdeme: 'Řekněte pozvaným: Hostinu
jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!' Hospodin, jako
pravý gentleman, chce přilákat člověka
jemně. On nabízí – a na pozvaném je,
aby odpověděl. Nejen kladně, ale také

přiměřeně. Nestačí totiž přijít na svatbu “v
pracovním oblečení”, to by bylo naprosto
nemyslitelné. To by znamenalo, že dotyčný
nepochopil, kam vlastně jde. Pokud ví, že
se jedná o výjimečnou královskou hostinu,
pak se “automaticky”
vystrojí “královsky”.
A pokud nechápe
vzácnost této nabídky
pak není pomoci.
Podobenství nevybízí
přímo k dobrým skutkům, ani neříká, co to
znamená “přijít ve
svatebním šatu”. Spíš
chce upozornit na to,
že není možné odpovědět na Boží pozvání
jako ten nešťastník,
který byl pak vyhozen
ven. Právem, protože
on o tu slavnost nestál.
Pokud aspoň trochu pochopíme, co to je za
privilegium smět na hostinu s Hospodinem,
pak “automaticky” odpovíme přiměřeně.
Takřka sami od sebe budeme vědět, jak se
připravit na tuto hostinu. Vždyť každému z
nás je jasné, že “noblesse oblige” –
„výsadní postavení zavazuje k ušlechtilému
jednání“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 12. 10.
Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1
Lk 11,29-32
Kristus je i pro mě dnes dárcem svobody. K pravé svobodě mi pomohl jen on. Chci se
vyvarovat všeho, co mě o tuto
svobodu okrádá?
ÚTERÝ 13. 10.
Gal 5,1-6
Lk 11,37-41
Víra, která se projevuje láskou, není žádnou ideologií.
Neklademe dnes podobné
podmínky – „obřezán / neobřezán“ – a nepůsobíme rozdělení?
STŘEDA 14. 10.
Gal 5,18-25
Lk 11,42-46
Pomalu si přečtu devět vlastností ovoce Ducha svatého.
Mohu se radovat z toho, že
toto ovoce získávám a rozdávám dál!

1. čtení Iz 25,6-10a
Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této
hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou
to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře
sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku,
která kryla všechny národy.
Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z
každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé
zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se
řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás
vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali,
jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře.“

Žalm 23
Smím přebývat v Hospodinově domě
na dlouhé, předlouhé časy.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje
mou duši.
Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu
se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl,
– ty jsou má útěcha.
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
mého života, – přebývat smím v Hospodinově
domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. čtení Flp 4,12-14.19-20

ČTVRTEK 15. 10.
Bratři! Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojEf 1,1-10
nosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se syLk 11,47-54
tostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem.
Na začátku listu je jeden z Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.

2 Den Páně

Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém
postavení.
A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to
odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na
věčné věky! Amen.

Evangelium Mt 22,1-14
Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích:
„Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky,
aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít.
Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem:
‘Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal,
moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!’ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým
obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky,
ztýrali je a zabili.
Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy
zahubil a jejich město vypálil.
Potom řekl svým služebníkům: ‘Svatební hostina
je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni.
Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho
najdete.’ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili
všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební
síň byla plná hostí.
Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl
tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty.
Řekl mu: ‘Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?’ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král
sloužícím: ‘Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho
ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’
Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“

Texty k rozjímání
nejkrásnějších křesťanských
hymnů, užívaných při bohoslužbě. Kdykoli se zaposlouchám nebo jej čtu v breviáři,
chci mít radost ze své víry a z
přináležitosti k Pánově církvi!
PÁTEK 16. 10.
Ef 1,11-14
Lk 12,1-7
Závazný, ale i úlevný pocit,
když si uvědomím, že jsem
Božím majetkem! Pravě proto, že mu patřím, mohu mu
sloužit, jak to ode mne očekává.
SOBOTA 17. 10.
Ef 1,15-23
Lk 12,8-12
Na základě daru moudře věci
chápat a jejich smysl odhalovat chci mít zodpovědnost za
Pánovu církev. Ona je přeci
jeho tělem a plností!
NEDĚLE 18. 10.
29. neděle v mezidobí
Iz 45,1.4-6
1 Sol 1,1-5b
Mt 22,15-21

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravu kostela
Nejsvětější Trojice se vybralo
34 420 Kč. Pán Bůh zaplať za
vaši štědrost.
♣ Tento týden začne platit
zimní pořad bohoslužeb. Mše
svaté v Lukavci a Děrném
budou od 17 hodin.
♣ V pátek zveme ministranty
na setkání, které začne mší
svatou v 18 hodin.
♣ V sobotu 17. října bude mše
svatá s nedělní platností v 16
hodin v Jílovci.
♣ Sbírka z neděle 18. října je
spojená s tzv. sbírkou na misie, kostelní sbírkou určenou
na podporu činnosti Papežského misijního díla. Sbírka
na misie je vyjádřením solidarity všech katolických křesťanů za sebe navzájem, protože
probíhá ve všech farnostech a
diecézích po celém světě (i v
nejchudších zemích) a vybrané prostředky následně slouží
k podpoře v místech, kde je
církev dosud mladá nebo
chudá.
♣ Měsíc říjen je měsícem
modlitby růžence. Zveme
k této modlitbě.
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Úmysly mší svatých

11.10. - 18.10.2020
Fulnek

Ne 11.10. Za † Jiřího Šindlera, rodiče a živou
rodinu
Út 13.10. ________________________
St 14.10. ________________________
Čt 15.10. ________________________
Pá 16.10. ________________________
So 17.10. ________________________
Ne 18.10. Za † Karla Pavlicu a živou rodinu
Stachovice
Ne 11.10. Za † Rostislava Vojkůvku a za živou
rodinu
Út 13.10. Mše svatá za farnost
Ne 18.10. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy,
syna, zetě, rodiče z obou stran a živou
rodinu
Děrné
Ne 11.10. Za † Bohumíra Storzera a syna
St 14.10. Za † Waltra Srubka, za † a živou
rodinu
Ne 18.10. Za † a živou rodinu Mocovu
a Heinrichovu
Lukavec
Ne 11.10. Na úmysl dárce
Čt 15.10. Za rodinu Šindlerovu
Ne 18.10. Za † Josefa Volného
Vrchy
Ne 11.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana, Jarmilu Hlubkovou a za živou
rodinu
Ne 18.10. Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče
a sourozence z obou stran a k Panně
Marii za celou živou rodinu

