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

18. neděle v mezidobí

2. srpna

K zamyšlení
Po zprávě o usmrcení Jana Křtitele se
Ježíš uchýlí na ústraní. Mohli bychom se domnívat, že odešel na pusté místo, aby se modlil, snad právě
proto, že Janova smrt mu připomněla
jeho blížící se smrt. Zástupy uslyšely
o jeho odchodu a přišly k němu.
Kristus pohlédl na "velký
zástup" a, pohnut
soucitem, začal uzdravovat jejich nemocné.
Jeho péče o
shromážděný
lid však nekončí uzdravením,
jde
dál: postará se
i o jejich obživu, za pomoci učedníků. Ti nejprve "radí" Ježíšovi, co má
udělat. Kristus má však jiný plán:
učedníci jim mají dát najíst! Řecký
text výrazně zdůrazňuje, že učedníci
je mají nasytit: "Dejte jim najíst vy. I
přes Ježíšův jasný pokyn, učedníci se
stále nemají k tomu, aby se sladili s
plánem Mistra, proto namítají:

neprodejné

"Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby"
Ježíš nejprve požádá o pět chlebů a dvě
ryby. Pak poručí, aby se lidé posadili na
trávě. Vezme tedy chleby a ryby,
vzhlédne k nebi, vzdá díky a dá učedníkům (tradiční modlitba před jídlem zněla takto: "Požehnaný jsi, Pane, náš Bože, Králi celého
světa, že nám
dáváš chléb ze
země"). Použitá
slovesa (i jejich
pořadí)
jsou
stejná jako ve
vyprávění
o
poslední Večeři.
Učedníci pak
dali chléb a ryby
sedícímu
zástupu. Všichni se najedli dosyta:
"hladové nasytil dobrými věcmi";
"blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť
budete nasyceni". Rozmnožení chlebů
připomíná dar many na poušti.
Zázrak jako takový není popsán: dokonce není ani zmíněný, jen závěrečná
poznámka o "hojném zbytku" dává vytušit, že se stalo něco mimořádného.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 3. 8.
Jer 28,1-17
Mt 14,13-21
Pravým znamením proroka
není zvěstování války, hladu a moru. Ne šíření pesimismu! Ale hlásání Boží
přízně, návod a povzbuzování ke šťastně prožívanému životu.
ÚTERÝ 4. 8.
Jer 30,1-2.12-15.18-22
Mt 14,22-36
Důležitá zkušenost, kterou
Petr získal: dostal strach a
měl pocit, že se topí. Dobře, že Pána v tu chvíli zavolal na pomoc!

1. čtení Iz 55,1-3
Toto praví Hospodin: „Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko!
Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb,
svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě, a
budete hodovat, vychutnávat tučná jídla!
Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech daných Davidovi.“
Žalm 145
Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!

Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin
ke všem – a soucit má se všemi svými tvory.
Oči všech doufají v tebe – a ty jim dáváš pokrm v pravý čas. – Otvíráš svou ruku – a sytíš vše živé s laskavostí.
STŘEDA 5. 8.
Spravedlivý je Hospodin ve všech svých
Jer 31,1-7
cestách – a svatý ve všech svých činech. –
Mt 15,21-28
Na Hospodinovo slovo útě- Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, –
chy navazuje i responsori- všem, kdo ho vzývají upřímně.
ální zpěv. Jeremiáš považuje za svůj úkol hlásat po- 2. čtení Řím 8,35.37-39
vzbuzení, nikoli zmar!
Bratři! Kdo by nás mohl odloučit od lásky
Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo proČTVRTEK 6. 8.
následování nebo hlad nebo bída nebo nebezsvátek Proměnění Páně
pečí nebo zabití?
Dan 7,9-10.13-14
Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze to2 Petr 1, 16 - 19
ho, který si nás zamiloval. A já jsem přeMt 17,1-9
2 Den Páně

svědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani
knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a
vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem
Pánu.
Zpěv před evangeliem
Aleluja. Nejen z chleba žije člověk, ale z
každého slova, které vychází z Božích úst.
Aleluja.
Evangelium Mt 14,13-21
Když Ježíš uslyšel o smrti Jana Křtitele, odebral se lodí na opuštěné místo, aby byl sám.
Jakmile o tom lidé uslyšeli, šli pěšky z měst
za ním. Když vystoupil a uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné.
K večeru k němu přistoupili učedníci a řekli:
„Toto místo je opuštěné a už se připozdilo.
Rozpusť proto zástupy, ať se rozejdou po
vesnicích a koupí si něco k jídlu.“
Ale Ježíš jim řekl: „Není třeba, aby odcházeli. Vy jim dejte jíst!“
Odpověděli mu: „Máme tady jenom pět chlebů a dvě ryby.“
Ježíš řekl: „Přineste mi je sem.“
A rozkázal, aby se lidé posadili na trávě. Potom vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby,
vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby a dal
učedníkům a učedníci zástupům. Všichni se
najedli dosyta a ještě sesbírali plných dvanáct košů zbylých kousků. Těch, kdo jedli,
bylo na pět tisíc mužů kromě žen a dětí.

Texty k rozjímání
Vyvýšení
Ježíše
jako
„milovaného Syna“ znamená jeho nadřazení nad Zákon a proroky. Po jeho
vzkříšení můžeme toto vidění kontemplovat a to, co
z něj vyplývá, dále zvěstovat.
PÁTEK 7. 8.
Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7
Mt 16,24-28
Ztráta vlastních jistot a falešných představ ať je pozváním k tomu, aby mě Ježíš naplnil. Chci mu k tomu
dát prostor?
SOBOTA 8. 8.
Hab 1,12 – 2,4
Mt 17,14-20
Ježíšovo vybídnutí k větší
víře je návodem pro
přímluvnou modlitbu. I za
ty, kdo trpí rozpolceností
světa, ohněm i vodou…
NEDĚLE 9. 8.
19. neděle v mezidobí
1 Král 19,9a.11-13a
Řím 9,1-5
Mt 14,22-33

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

♣ Dnes odpoledne ve 14 hodin přijďte povzbudit na farní
Ne
zahradu naše hráče na volejbalový turnaj.
Út
♣ Ve čtvrtek na svátek Pro- St
měnění Páně zveme na mši Čt
svatou v 8 hodin do klubu, v
17:30 do farní kaple a v 19 Pá
hodin do Lukavce.
So
♣ Příležitost ke svátosti smí- Ne
ření nabízíme o prvním pátku
od 16 hodin na faře.
♣ V sobotu 15. srpna o slavnosti Nanebevzetí Panny Ma- So
rie
zveme
do
kostela
v Jerlochovicích na poutní Út
mši svatou. Letošní pouť se Ne
bude konat na poděkování za
ochranu farnosti a města Fulnek před epidemií Covid 19, a
také za zdárné ukončení letošních prací na mariánském Ne
kostele. Slavnostnější ráz této
děkovné bohoslužbě přidá St
pozvaný host, novokněz P.
Ne
Michal Krenželok, oderský
kaplan, který bude hlavním
celebrantem poutní mše svaté.
Program: v 16:30 mariánská
pobožnost, od 17:00 koncelebrovaná poutní mše svatá.
Po mši bude novokněz P. Mi- Ne
Čt
chal udělovat novokněžské
Ne
požehnání.
♣ Děkujeme všem společenstvím živého růžence naší
farnosti za jejich pravidelné So
modlitby a finanční příspěvky Ne
na farnost.
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2.8. - 9.8.2020
Fulnek

2.8. Za † manžela Petra Besedu
a za † rodinu Besedovu
4.8. ____________________
5.8. ____________________
6.8. 8:00 Mše svatá za farnost
17:30 Na úmysl dárce
7.8. Za členy živého růžence
8.8. ____________________
9.8. Za † rodiče a živou rodinu Moravcovu
Stachovice
1.8. Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela,
dceru a syny
4.8. Za členy živého růžence
9.8. _______________________
Děrné
2.8. Na poděkování za dar 60 let
manželství
5.8. Na poděkování za 70 let života
s prosbou o Boží požehnání pro rodinu
9.8. Za † a živou rodinou Machalovu
a Mangoltovu
Lukavec
2.8. Za rodinu Šindlerovu 36
6.8. Za členy živého růžence,
9.8. Kříž
Vrchy
1.8. Mše svatá za farnost
9.8. Za † Marii Minaříkovou, manžela,
syny a za † rodinu Melarovu

