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

27. neděle v mezidobí

4. října

neprodejné

K zamyšlení
Zkypřit půdu, vybrat z ní kameny, vysadit vinici - to není "jen tak", to není práce na pár dní či týdnů. A pokud připočteme i to, že vinice potřebuje průběžnou péči, pak si snadno uvědomíme, že
se jedná o dlouholetou vytrvalou práci.
Ne vždy korunovanou bohatými a
skvostnými plody: někdy
spíš "odpornými pláňaty".
Tato "práce na vinici" je
obrazem Boží vytrvalé
péče o svůj lid. Péče velkorysá, bohatě rozdávající
i tam, kde všechno skončí
vniveč. Péče doslova marnotratná, která se stará i o
to, co neponese ovoce a
"zmaří" veškerou námahu.
I touto nezištnou štědrostí
se ukazuje, že Bůh dává,
protože dává - a miluje,
protože miluje. On nemiluje funkčně, ale zdarma.
V dnešních textech tato
marnotratnost vystupuje jako houževnatá, dlouholetá práce na vyvoleném lidu.
Jak Izaiášův text, tak i mnohá další biblická místa jsou jasným svědectvím, že
vinice není vydána napospas divoké zvěři, ale je střežena a obdělávána tím nezkušenějším a nejsvědomitějším vinařem. On je "pánem vinice" - církve, ale i
každého z nás jednotlivě. Nevynoří se
vděčnost, že máme tak skvělého vinaře?
Který se stará o naši místní církev, farnost či společenství, ale i o mě osobně?
Ačkoli není vždycky viditelně přítomný
na vinici, neúnavně přichází a pracuje. A
tento vinař je samotný Hospodin: "chce"
si dát tuto práci, protože mu za to stojíme. A nejen že "chce", ale také "musí"

obdělávat jen postupně a "píď po pídi" bohužel nemůže mít vinici připravenou k
přinášení plodů ze dne na den, protože bychom mu to nedovolili. Klademe totiž příliš
houževnatý odpor, a našemu vinaři nezbývá, než trpělivě postupovat krůček po krůčku. Jen tímto způsobem jsme schopni se
nechat postupně očišťovat od
kamenů tvrdého srdce a tvrdé
šíje: tyto ztvrdliny Bůh obrušuje a odstraňuje skrze své
slovo, ale také skrze nezdary
či konflikty s druhými. A těch
kamenů je v nás bohužel hodně. Tato myšlenka by nás
mohla deprimovat, a proto si
na druhou stranu musíme připomenout i to, že (i přes ty
kameny a suché větve) jsme
už teď schopni přinášet ovoce
- a náš dobrý vinař nás vytrvale čistí, abychom je nesli v
hojnější míře. Náš život se
tedy skládá z obojího: z dobrých hroznů, ale i z pláňat a suchých větví.
A Hospodin, jako velkorysý hospodář, neztrácí s námi trpělivost a investuje dál do
naší vinice drahocennou péči. Pokud máme
touhu nést bohaté ovoce, nesmíme zapomenout, že musíme Hospodinu dovolit, aby
"obdělával naše srdce": skrze různé události či ztráty. Lidé z našeho okolí jsou někdy
těmi "nepříjemnými proroky", skrze které
nás Bůh otesává. A že proroci bývají někdy
nepříjemní, to věděli i Izraelité - proto se
snažili
je
umlčet
a
vyhnat.
Nakolik necháme tohoto vinaře pracovat na
vinici, natolik budeme připraveni nést ovoce. Náš život nemusí být prázdný. Můžeme
nést dobré ovoce - a to je velká výsada.
Velká motivace.

Texty k rozjímání

1. čtení Iz 5,1-7

PONDĚLÍ 5. 10.
Gal 1,6-12
Lk 10,25-37
Představitelé
chrámového
kultu v tomto podobenství
neobstáli. Dokážu si přiznat,
že ti, u kterých bych to neočekával, mohou být v následování Krista dokonalejší?

Zazpívám píseň svému miláčkovi, píseň svého
přítele o jeho vinici.
Vinici měl můj přítel na úrodném svahu. Oplotil
ji, očistil od kamení, osázel ji ušlechtilou révou.
Uprostřed postavil věž, i lis v ní vyhloubil: čekal,
že ponese hrozny, ona však plodila pláňata.
Nyní tedy, obyvatelé Jeruzaléma a judští mužové, suďte mezi mnou a mou vinicí! Co jsem měl
ještě udělat své vinici a neudělal jsem? Když
jsem čekal, že ponese hrozny, proč přinesla plané
plody?
Teď vám ukážu, co udělám své vinici: odstraním
ÚTERÝ 6. 10.
její plot, že ji spasou, rozbořím její zeď, že ji rozšlapou. Udělám z ní pustinu, nebude ořezána ani
Gal 1,13-24
okopána, vzroste v trní a hloží. Mrakům dám příLk 10,38-42
Do protikladu Ježíš nestaví kaz, aby ji nezkropily deštěm.
Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele, Judovslužbu a modlitbu, ale zdůraz- ci – jeho milou sazenicí. Čekal spravedlnost, a
ňuje krásu přebývání s ním, hle – nepravost, čekal právo, a hle – bezpráví!
která je možná v těch nejobyčejnějších úkonech…
Žalm 80
STŘEDA 7. 10.
Gal 2,1-2.7-14
Lk 11,1-4
Touha učedníků došla naplnění: i my máme podíl na důvěrném vztahu k Ježíšovu
„tatínkovi“. Budu se snažit
tyto prosby nepřednášet bezmyšlenkovitě!

Dům Izraelův je vinicí Páně.
Révu z Egypta jsi přenesl, Bože, – vyhnals pohany a zasadils ji. – Vyhnala své ratolesti až k moři
– a své úponky až k Řece.
Proč jsi dal strhnout její ohradu? – Všichni ji obírají, kdo chodí kolem. – Pustoší ji kanec z lesa –
a polní zvěř ji spásá.
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej
se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice
zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!
Už od tebe neustoupíme, – zachovej nás naživu,
a budeme velebit tvé jméno. – Hospodine, Bože
zástupů, obnov nás, – rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.

ČTVRTEK 8. 10.
Gal 3,1-5
Lk 11,5-13
Po Ježíšově povzbuzení si 2. čtení Flp 4,6-9
musím uvědomit rozdíl mezi Bratři! O nic nemějte starost! Ale ve všem před2 Den Páně

kládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s
děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje
všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše
myšlenky v Kristu Ježíši.
Konečně, bratři, mějte zájem o všechno, co je
pravdivé, co je čestné, co je spravedlivé, co je
nevinné, co je milé, co slouží dobré pověsti, a o
každou zdatnost nebo činnost, která si zasluhuje
chvály. Dělejte i nadále to, čemu jste se ode mě
naučili, co jste ode mě převzali, ode mě slyšeli a
na mně viděli. A Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.

Evangelium Mt 21,33-43
Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Poslyšte
podobenství: Byl jeden hospodář a ten vysázel
vinici. Obehnal ji plotem, vykopal v ní jámu pro
lis a vystavěl strážní věž, pronajal ji vinařům a
vydal se na cesty. Když se přiblížilo vinobraní,
poslal k vinařům své služebníky vyzvednout z ní
výtěžek. Ale vinaři jeho služebníky popadli, jednoho zbili, druhého zabili, třetího ukamenovali.
Hospodář poslal tedy jiné služebníky, ještě ve
větším počtu než poprvé, ale naložili s nimi zrovna tak.
Naposled k nim poslal svého syna; myslel si: ‘Na
mého syna budou mít ohled.’
Když však vinaři uviděli syna, řekli si mezi sebou: ‘To je dědic. Pojďme, zabijme ho, a jeho
dědictví bude naše!’ A popadli ho, vyhnali ven z
vinice a zabili. Až pak přijde pán té vinice, co asi
s těmi vinaři udělá?“
Odpověděli mu: „Krutě ty zlosyny zahubí a svou
vinici pronajme jiným vinařům, kteří mu budou
ve svůj čas odvádět výtěžek.“
Ježíš jim řekl: „Nečetli jste nikdy v Písmu:
‘Kámen, který stavitelé odvrhli, stal se kvádrem
nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to
podivuhodné’? Proto vám říkám: Vám bude Boží
království odňato a bude dáno národu, který
ponese jeho ovoce.“

Texty k rozjímání
modlitbou nevyplněnou a nevyslyšenou. Často dostáváme
od Boha v jeho velkorysosti
věci jiné a někdy i v jiný
čas…
PÁTEK 9. 10.
Gal 3,7-14
Lk 11,15-26
Svoji prázdnotu mám poskytnout Ježíšovi, aby ji vyplnil.
Pokud ne, uhnízdí se tam všelicos… Platí to zvláště dnes, v
době
zahlcené
„komunikačními technologiemi“. Často mohu zaplnit srdce
odpadem.

SOBOTA 10. 10.
Gal 3,22-29
Lk 11,27-28
Pokaždé, když slyšíme Boží
slovo a snažíme se jej zachovávat, jsme zvláštním způsobem spojeni příbuzenstvím s
Marií, Matkou Ježíšovou.
NEDĚLE 11. 10
28. neděle v mezidobí
Iz 25,6-l0a
Flp 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravu chrámů
ve Svaté zemi se vybralo
6 860 Kč.
♣ Zítra si v liturgii připomeneme svatou Faustynu.
♣ Měsíc říjen je měsícem
modlitby růžence. Zveme
k této modlitbě.
♣ Děti a mládež jsou zvány
v pátek 9. října na faru na setkání. Příprava začne v 17
hodin na faře.
♣ Ministranty zveme na 21.
diecézní ministrantskou pouť,
která se bude konat v sobotu
10. října na mariánském poutním
místě
na
Cvilíně
u Krnova. Sebou dobrou
obuv, sportovní oblečení, jídlo na celý den, pití, pláštěnku,
kartičku zdravotní pojišťovny
a roušku. Podrobnosti na
www.ministranti.doo.cz. Na
pouť je nutné se přihlásit do
čtvrtku u o. Jana.
♣ V sobotu 10. října bude mše
svatá s nedělní platností v 16
hodin v Jestřábí.
♣ Nabídka pro studenty: Vysokoškolské katolického hnutí
Ostrava zve vysokoškolské
studenty vždy v úterý v 19
hodin do kostela sv. Cyrila a
Metoděje v Ostravě Pustkovci
na mši svatou a následně na
přednášky a zábavný program. Cílem společenství je
umožnit mladým se setkávat
s lidmi, kteří mají podobné
hodnoty a které spojuje víra
v Boha.
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Úmysly mší svatých

4.10. - 11.10.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt

4.10.
6.10.
7.10.
8.10.

Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
_____________________
Za † Bořivoje Čecha
Za všechna společenství živého
růžence naší farnosti
Pá 9.10. ___________________________
So 10.10. Jerlochovice ________________
Ne 11.10. ___________________________
Stachovice
Ne 4.10. Za † rodinu Marethovu
Út 6.10. Za členy živého růžence
Ne 11.10. Za † Rostislava Vojkůvku a za živou
rodinu
Děrné
Ne 4.10. Za † Václava Sokola, Miroslava
Lyčku, rodiče a bratra Papřokovy,
za † a živou rodinu
St 7.10. Za členy živého růžence
Ne 11.10. Za † Bohumíra Storzera a syna
Lukavec
Ne 4.10. Za † Vlastimilu Davidovou
Čt 8.10. Stanislav Kříž
Ne 11.10. Na úmysl dárce
Vrchy
Ne 4.10. Za † Margitu a Jindřicha Denešovy,
syny, snachu Janu a za † vnučku Janu
Kovářovou
Ne 11.10. Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra
Kavana, Jarmilu Hlubkovou a za živou
rodinu

