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

17. neděle v mezidobí

26. července

neprodejné

K zamyšlení
Tématem dnešní perikopy je opět Boží
království a svým způsobem navazuje na
evangelium předchozí neděle, kdy jsme
rozjímali podobenství o pleveli na poli
plném pšenice. Řekli jsme, že plevel
nezasel hospodář – Bůh, ale nepřítel a že
bude na poli spolu s pšenicí až do dne
žně. Měli bychom být proto velmi ostražití vůči všem, kdo
by chtěli zde na zemi udělat takový
pořádek, který by
nastolil Boží království.
Ježíš se snaží znovu
nás oslovit. Boží
království musíme
hledat. V poli plném
plevele totiž není
moc vidět. Je skryté.
Dnešní podobenství
je
prodloužením
Kristových
slov
„hledejte,
a naleznete“.
Kromě toho, že je třeba Boží království
hledat – a zde myslíme hledání Boha,
vztahu s ním, hledání každodenních cest
za Kristem –, je také třeba, abychom se
něčeho vzdali, až ho objevíme. Slovy
podobenství Pán říká, že ten, kdo najde
Boží království, se z radosti vzdá všeho,
co má. A nejvíce lpíme sami na sobě. Na
svých názorech a představách. Obecně
tento jev označujeme slovem egoismus.
Svévole. Ochota a potřeba dělat všechno

bez ohledu na okolnosti jen podle sebe
a pro sebe. Kdo najde Boží království,
vzdává se všeho. Aby získal Boží království, musí je vyměnit za vše, co má. Každý
se proto upřímně zamysleme, na čem nám
nejvíc záleží. Jinak řečeno, co je tou směnnou hodnotou, za niž získáme Boží království?
Třetí podobenství dnešní neděle říká překvapivou věc. Až teprve
při výlovu (žni, návratu
Krista) bude posouzeno,
kdo je kdo z oněch hledačů Božího království.
Kdo dal vše, na čem
ulpíval, a zejména, co
skutečně hledal. Všem
byly nabídnuty perly
a poklad a na všechny
by se také dostalo. Ne
všichni však byli ochotni
udělat
zmíněný
směnný obchod. Nechtěli dát vše, nedokázali se vzdát svého největšího bohatství.
Kdo hledal a našel Boží království, ale
přesto v něm převážila touha po uplatnění
sebe sama, svých vlastních postojů
a představ, bude nakonec ze sítě vyhozen
bez perel i bez pokladu. Každý z nás už
nyní rozhoduje o tom, kde se při výlovu
ocitne. Vzdát se svého pokladu je bolestné,
zároveň je to ale jediná možnost, jak se
zbavit braku a získat místo něho Boží nekonečnost.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 27. 7.
Jer 13,1-11
Mt 13,31-35
Ochranným pásem, který těsně obepíná bedra, připoutává i
dnes Hospodin svůj lid k sobě. Není to projev otroctví,
ale lásky… Záleží na mně, jak
s jeho přízní naložím.

ÚTERÝ 28. 7.
Jer 14,17-22
Mt 13,36-43
Líčení běd, vyznání víry a
prosba o pomoc. V těžkých
chvílích zdánlivé beznaděje
mohu i já podobně volat k
Hospodinu!
STŘEDA 29. 7.
Památka sv. Marty
1 Jan 4,7-16
Jan 11,19-27
Marta, v evangeliu podle Lukáše ta „upracovaná“, vyznává své přesvědčení o Vzkříšení! Uprostřed plnění těch nejobyčejnějších úkolů se mohu
i já povzbudit její vírou!

ČTVRTEK 30. 7.
Jer 18,1-6
Mt 13,47-53
Hospodin je zde vylíčen jako
tvůrčí, svobodný, prostě jako
umělec! Mnohdy se mu však
vzpouzíme, kritizujeme ho a
jsme dokonce schopni mu

2 Den Páně

1. čtení 1 Král 3,5.7-12
Hospodin se zjevil Šalomounovi ve snu v noci.
Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát.“
Šalomoun řekl: „Hospodine, můj Bože, tys učinil
svého služebníka králem místo Davida, mého
otce. Ale já jsem mladíček a nevím si rady. Tvůj
služebník je však uprostřed tvého lidu, který sis
vyvolil, lidu četného, který nelze pro množství
ani sečíst, ani odhadnout.
Dej proto svému služebníku chápavé srdce, jak
vládnout nad tvým lidem a rozlišovat dobro a zlo,
neboť kdo by jinak mohl vládnout nad tímto tak
početným lidem?“
Pánu se líbilo, že Šalomoun žádal právě toto, a
proto mu řekl Bůh: „Poněvadž jsi žádal právě
toto a nežádal sis dlouhý věk ani bohatství ani
život svých nepřátel, ale přál sis chápat právo,
hle – splním tvá slova. Dám ti moudré a prozíravé srdce, že nebylo podobného před tebou, ani po
tobě podobné nepovstane.“

Žalm 119
Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
Prohlásil jsem za svůj úděl, Hospodine, – že budu střežit tvá slova. – Lepší je pro mě zákon
tvých úst – než tisíce ve zlatě a stříbře.
Ať je mi útěchou tvé milosrdenství, – jak jsi slíbil svému služebníku. – Ať se mi dostane tvého
slitování, abych byl živ, – neboť tvůj zákon je mé
potěšení.
Proto miluji tvé předpisy – více než zlato, než
ryzí zlato. – Proto jsem si vyvolil všechna tvá
nařízení, – nenávidím každou falešnou cestu.
Podivuhodná jsou tvá přikázání, – proto je zachovává má duše. – Výklad tvých slov osvěcuje, –
poučuje prosté lidi.

2. čtení Řím 8,28-30
Bratři! Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko
napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle
povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty
také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho
Syna, aby tak on byl první z mnoha bratří. A ty,
které předurčil, také povolal, a ty, které povolal,
také ospravedlnil, a ty, které ospravedlnil, také
uvedl do slávy.

Evangelium Mt 13,44-52
Ježíš řekl zástupům: „Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk
najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá
všechno, co má, a to pole koupí.
Nebeské království je také podobné obchodníku,
který hledá vzácné perly. A když najde jednu
drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a
koupí ji.
Dále je nebeské království podobné síti, která se
spustí do moře a zahrne všechno možné. Když je
plná, rybáři ji vytáhnou na břeh, posadí se, co je
dobré, vyberou do nádob, co však za nic nestojí,
vyhodí. Tak to bude při skonání věku: Vyjdou
andělé, oddělí zlé od spravedlivých a hodí je do
ohnivé pece. Tam bude pláč a skřípění zubů.
Rozuměli jste tomu všemu?“
Odpověděli: „Ano.“
A on jim řekl: „Proto každý učitel Zákona, který
se stal učedníkem nebeského království, je jako
hospodář, který ze své bohaté zásoby vynáší věci
nové i staré.“

Ohlášky
♣ Dnes v církevním kalendáři slavíme svatou
Annu a svatého Jáchyma, rodiče Panny Marie.
Zveme v 15 hodin na pobožnost ke kapličce za
Lukavcem.

Texty k rozjímání
radit…
PÁTEK 31. 7.
Jer 26,1-9
Mt 13,54-58
I dnes mají mnozí nesnadný
úkol: mluvit tak, jak jim Hospodin uložil. I dnes narušují
mnozí proroci v církvi
„poklidnou atmosféru“.
SOBOTA 1. 8.
Jer 26,11-16.24
Mt 14,1-12
Pravověrní kněží a proroci
Jeremiáše odsuzují, jako se to
později stane před veleradou
Ježíši. Jeremiášova slova
vnuknutá Hospodinem jeho
nepřátele zarazí…
NEDĚLE 2. 8.
18. neděle v mezidobí
Iz 55,1-3
Řím 8,35.37-39
Mt 14,13-21

Poutní mše svatá
V sobotu 15. srpna o slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie
zveme v 17 hodin do kostela
v Jerlochovicích na poutní
mši svatou, jejímž hlavním
celebrantem bude novokněz
Michal Krenželok. Po mši
svaté bude otec Michal udělovat novokněžské požehnání.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ V úterý 28. července se ruší
mše svatá ve Stachovicích a
ve Fulneku.
♣ Tento týden bude platit
prázdninový pořad bohoslužeb:
Sobota 1. srpna: Stachovice 18:00, Vrchy - 19:00
Neděle 2 srpna: Děrné - 7:30,
Fulnek – 9: 00, Lukavec –
10:30.
♣ Příští neděli 2. srpna bude
pravidelná sbírka na opravy.
♣ Do letního kina na naší farní zahradu zveme v pátek 31.
července mládež od 8. třídy.
Začátek ve 20:30, vstupné
dobrovolné.
♣ V neděli 2. srpna proběhne
na faře 3. ročník Farního volejbalového turnaje. Pokus si
chcete zahrát, můžete se přihlásit u kapitánů:
Fulnek - Lenka Štefková
Stachovice -Lucie Jakubíková
Děrné - Olga Machalová
Lukavec - David Hrabálek.
Do volejbalového turnaje se
může přihlásit u otce Jozefa i
nový tým.
V důsledku koronavirové situace se nebude kupovat hromadné občerstvení, ale každý
může přinést něco na společný stůl. Akce se bude konat za
hezkého počasí.
K fandění jsou zváni příznivci
volejbalu i farnosti.

4 Den Páně

Úmysly mší svatých

26.7. - 2.8.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

26.7.
28.7.
29.7.
30.7.
31.7.

Za † rodiče, bratry a živou rodinu
Mše svatá není
________________________
________________________
Na poděkování za dar života, Boží
požehnání pro celou živou rodinu
1.8. Jerlochovice __________________
2.8. Za † manžela Petra Besedu
a za † rodinu Besedovu
Stachovice

Ne 26.7. Za † Václava Moravce, manželku,
dceru, zetě, snachu a živou rodinu
Út 28.7. Mše svatá není
So 1.8. 18:00 Za † Kristýnu Hrstkovou,
manžela, dceru a syny
Děrné
Ne 26.7. 7:30 Za † a živou rodinu Sokolovu
a Manovu
St 29.7. Za † Oldřišku Daňovou, manžela, syna
a za živou rodinu
Ne 2.8. Na poděkování za dar 60 let
manželství
Lukavec
Ne 26.7. Za † Veroniku Sokolovou a otce
Čt 30.7. Mše svatá za farnost
Ne 2.8. Za rodinu Šindlerovu 36
Vrchy
Ne 26.7. Za † Eleonoru Pešlovou, manžela, děti,
rodiče a sourozence
So 1.8. 19:00 Mše svatá za farnost

