ÚVODEM
O přikázáních – Touha po plném životě (Mk 10,17-21)
Drazí bratři a sestry! Vezměme podnět z úryvku evangelia o Ježíšově
setkání s člověkem, který se Jej vkleče ptá, co má dělat, aby dostal život věčný
(srov. Mk 10,17-21). Tato otázka je výzva týkající se každého z nás, totiž touha
po plném, nekonečném životě. Jak si počínat, abychom jej dosáhli? Jakou cestou
se vydat? Žít doopravdy, žít šlechetně… Kolik jen mladých si přeje žít a ničí se
následováním prchavých věcí.
Někteří si myslí, že je lépe tento podnět k životu uhasit, protože je
nebezpečný. Chtěl bych říci zejména mladým: naším největším nepřítelem nejsou
konkrétní problémy, jakkoli by byly vážné a dramatické. Životu je nejvíce
nebezpečný špatný duch přizpůsobivosti, což není umírněnost či pokora,
nýbrž prostřednost, bázlivost. Sv. Jan Damašský to nazývá „obavou vykonat
skutek“ a sv. Jan Klimak dodává, že „bázlivost je chlapecká vlastnost v duši, která
už není mladá“. Má bojácný mladík nějakou budoucnost? Nemá! Zůstane-li
takovým, nevyroste, nebude se mu dařit. Takovíto mladí, kteří říkají „jsem zkrátka
takový“ a všeho se bojí, nepokročí dál. Nezbytná je mírnost a síla, ale nikoli
bázlivost a prostřednost. Blahoslavený Pier Giorgio Frassati říkával, že je třeba žít,
nikoli živořit. Prostřednost živoří. Život se žije. Dnešním mladým lidem je třeba
u nebeského Otce vyprošovat dar svatého neklidu. Když je doma, kdekoli v rodině,
vidět někdo mladý, jak celý den sedí, maminka či tatínek si řeknou: „Není mu
něco? Není nemocný?“ a dovedou jej k lékaři. V mládí život postupuje kupředu,
vyznačuje se svatým neklidem, schopností nespokojit se s bezbarvým životem,
který postrádá krásu. Nebudou-li mladí hladovět po autentickém životě - říkám si kam lidstvo dospěje? Kam dojde lidstvo s takovými mladými?
Otázka onoho člověka z evangelia, je v každém z nás: jak dosáhnout
života, života v hojnosti, štěstí? Ježíš odpovídá: „Znáš přikázání“, a cituje část
Desatera. Je to pedagogický postup, kterým chce Ježíš přivést ke konkrétnímu
závěru. Z otázky je totiž zřejmé, že dotyčný člověk plný život postrádá, hledá víc
a je neklidný. Co tedy musí pochopit? Říká: „Mistře, to všechno jsem zachovával
od svého mládí“.
Jak se přechází od mládí k dospělosti? Jakmile se začnou přijímat vlastní
meze. Dospělým se člověk stává, když relativizuje sám sebe a uvědomuje si, co
mu „schází“. Je nucen uznat, že všechno, co může „udělat“, nedosahuje „stropu“
a nepřesahuje určitou mez. Jak je krásné být muži a ženami! Jak cenný je náš

život! A přece je pravda, že
v dějinách
posledních
staletí
člověk nezřídka a s tragickými
důsledky odmítal pravdu týkající
se jeho vlastních mezí.
Ježíš nám v evangeliu říká
něco, co nám může pomoci:
„Nemyslete, že jsem přišel zrušit
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zrušit,
ale naplnit“
(Mt 5,17).
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život schází, zanechat všeho
a následovat
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Kabasilias). Stojí za povšimnutí, že pozoruhodné a nezměrné Ježíšovo závěrečné
pozvání neobsahuje nabídku chudoby, nýbrž bohatství, toho pravého: „Jedno ti
schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi.
Pak přijď a následuj mě“.
Kdyby měl někdo možnost vybrat si mezi originálem a kopií, co by si zvolil?
Toto je výzva: najít originál, nikoli kopii života. Ježíš nenabízí náhražky,
nýbrž pravý život, pravou lásku a pravé bohatství! Jak nás budou moci mladí
následovat ve víře, když neuvidí, že volíme originál, a když uvidí, že jsme si zvykli
na prostřednost? Je nepěkné potkávat průměrné křesťany, a dovolím si říci
„trpasličí“ křesťany, kteří rostou jen do určité velikosti a dál už ne, křesťany se
srdcem zakrslým, uzavřeným. To není pěkné. Je zapotřebí příklad někoho, kdo
mne pozve „dál“ a k něčemu „víc“, abych trochu rostl. Svatý Ignác to
nazýval magis čili „oheň a horlivá činnost, která otřásá usínajícími“.
Cesta, která schází, vede z té, která je. Ježíš nepřišel zrušit Zákon či
Proroky, nýbrž naplnit. Musíme začít od reality, abychom skočili do toho, co schází.
Musíme zpytovat to všední, abychom se otevřeli tomu nevšednímu.
Jako křesťané vezměme si dvě Mojžíšovy desky a držme se Ježíše
za ruku, abychom Jeho následováním přešli od mladických iluzí k nebeskému
pokladu. V každém z oněch starých a moudrých zákonů objevíme dveře otevřené
nebeským Otcem, protože jimi prošel Pán Ježíš, který nás vede do věčného života,
Svého života a života Božích dětí.
papež František (www.radiovaticana.cz)

OZNÁMENÍ

PROŽILI JSME
Odpustky u Panny Marie Ustavičné pomoci

Apoštolská penitenciárie, z pravomoci jí konkrétně udělené v Kristu otcem
a naším pánem, z Boží prozřetelnosti papežem, Františkem, pro větší zbožnost
věřících a pro spásu duší, po důkladném zvážení žádostí vyslovených nedávno
jeho excelencí Františkem Václavem Lobkowiczem, O. Praem., biskupem
ostravsko-opavským, u příležitosti slavností ke cti Panny Marie Ustavičné Pomoci,
které se slaví od 1. dubna do 25. listopadu 2018 na mariánském poutním místě
Zlaté Hory, stejně tak diecézi laskavě uděluje z nebeských pokladů církve
plnomocné odpustky, za obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání
a modlitba na úmysl Svatého otce).
Plnomocné odpustky získávají věřící, kteří činí opravdové pokání a jsou
shromážděni v lásce. Odpustky mohou obětovat také za duše věřících, kteří jsou
v očistci, formou modlitby za zemřelé, pokud přijdou na zmíněné mariánské poutní
místo jako poutníci ve skupině nebo sami a tam se zbožně účastní slavnostních
obřadů nebo alespoň se pomodlí před obrazem Panny Marie Ustavičné pomoci,
vystaveným k veřejné úctě, a když po odpovídající čas dlí ve zbožném rozjímání,
a přitom připojí modlitbu Páně, Vyznání víry a Zdrávas Maria.
Starší, nemocní a ti, kteří ze závažné příčiny nemohou opustit domov,
mohou stejně tak získat plnomocný odpustek, když nemají zalíbení v žádném
hříchu a mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky, a pokud se účastní
slavností duchovně, a přitom obětují své prosby, bolesti a těžkosti svého života
milosrdnému Bohu.
Proto, aby se tento přístup k dosažení Boží milosti, skrze moc klíčů církve,
snadněji naplnil prostřednictvím pastorační lásky, Penitenciárie velmi prosí, aby se
rektor (poutního místa) a kněží, vybavení příslušnými zpovědními fakultami,
s otevřeností a velkorysostí nabídli ke slavení svátosti Smíření.
Apoštolská penitenciárie, z pravomoci jí konkrétně udělené v Kristu otcem
a naším pánem, z Boží prozřetelnosti papežem, Františkem, jeho excelenci
Františku Václavu Lobkowiczovi, O. Praem., biskupu ostravsko-opavskému,
laskavě dovoluje, aby u příležitosti jubilea Panny Marie Ustavičné pomoci, v den
zvolený k užitku věřících, a po odsloužení Nejsvětější oběti, udělil všem přítomným
věřícím, kteří se účastní této oběti s opravdovou kajícností a shromážděni v lásce,
papežské požehnání, spojené s možností získat plnomocné odpustky, a to
za obvyklých podmínek (svátost smíření, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého
otce).
Věřící, kteří zbožně přijmou papežské požehnání, mohou získat
plnomocné odpustky podle právních předpisů, i když nemohou být z racionální
příčiny fyzicky přítomní na bohoslužbě, pokud zbožně sledují bohoslužbu
prostřednictvím televize nebo rádia.

Vydáno v Římě, v budově Apoštolské penitenciárie, 1. března 2018.

Duchovní obnova pro ženy – Hora Matky Boží Králíky – 8. až 10. 6. 2018
V těchto dnech se několik žen naší farnosti zúčastnilo duchovní obnovy
na téma „Naděje“. Přednášky s tématem vycházely z encykliky Benedikta XVI. Spe
Salvi (spasení v naději) a byly rozděleny do bloků. Jen ve stručnosti a spíše
v heslech se chceme o myšlenky podělit i se svými přáteli, spolufarníky.
Jen nadějí jsme spaseni. Víra, naděje a láska nás má vést ke spáse.
Ústřední je naděje. Je Kristus moje naděje? Na čem stavím svou naději? Naděje
jako plamen dává světlo, které se šíří a zvětšuje – nezháším mnohdy své naděje?
Co živí moji naději a víru? Je to modlitba, čtení Písma, prožívání liturgie, svědectví
vlastního života?
Modlitba – škola naděje. I v extrémní samotě nejsem nikdy sám. Bůh je
vždy se mnou (srov. Žalm 23, 40). Modlitba nemusí být mnohomluvná. Učit se
poznávat co chceš Ty, Pane. Vzorem je nám modlitba trpícího Ježíše
v Getsemanech. Abychom mohli dobře vnímat, předpokládá to očistu našeho
srdce. Jak hovoří sv. Augustýn – nádobu srdce vyčistit! Naučit se v modlitbě
poznat, oč máme prosit. Nejdůležitější je náš přístup a vnímání osobní modlitby –
je to důvěrný osobní dialog se samotným Bohem. Věřím, že Bůh slyší mé modlitby
nebo mám pochybnosti? Pomáhá mi modlitba očišťovat srdce? O co nejčastěji
žádám v modlitbě? Je to vůbec hodné Boha? Rozšiřuje modlitba moje srdce? Má
Písmo vliv na moji modlitbu?
Jednání a utrpení. Každé správné jednání vždy s pevnou nadějí. Jen
naděje dává přežít jakékoli obtíže a utrpení, díky Boží milosti a lásce. Utrpení je
součástí lidské existence. Naděje v životě má znovu a znovu začínat. Moc Zla
v dějinách zůstává. Uzdravení přichází jen tehdy, když utrpení s nadějí a vírou
přijmeme. Dívejme se na ukřižovaného Krista a učme se trpělivě čekat. Projev
lásky nesmí být formální. Stále se musíme učit a dozrávat, aby v nás nepropuklo
zlo a sebelítost. Útěcha pro nás je být s někým, především s Bohem, ale
i s člověkem. Být stále milujícím. Nevyhýbám se bolestem? Jaký vztah mám
k utrpení a trpícím lidem? Je pro mě druhý člověk důležitý? V každém člověku
vidět Pána. Utrpení přichází s bouřkou – nepůsobím utrpení sám (fyzické nebo
psychické, výčitky a chlad)? Je pro mě pravda natolik důležitá, že přijmu s pokorou
i utrpení? Říkej pravdu a neboj se vzít z ní důsledky! Dávám přednost pravdě
před vlastním pohodlím?
Soud jako místo naděje na vzkříšení a spravedlnost V modlitbě Věřím
v Boha, se modlíme „a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé.“ Bůh nás všechny
spojuje spravedlností a milosrdenstvím. Dává nám milost, aby náš život byl
dozráváním k jedinému cíli. V modlitbě máme možnost prosit, ale zároveň
i za milost děkovat a žít stále v nadějném očekávání. Máme doprovázet modlitbou
všechny (srov. Př 11,10; Mdr 3). S kým bych nechtěl sedět u stolu v Božím
království? Formuje můj život myšlenka na zodpovědnost u Posledního soudu?
Maria, hvězda naděje. Orientační bod pro cíl naší cesty. Náš život je cesta
potemnělá v bouřích, kde hvězdou pro směr je Panna Maria, prozářená světlem

svého Syna, Ježíše Krista. Maria, jako Jitřenka, která odráží světlo ze Slunce,
odráží světlo od Krista. Jejím „ano“ se naděje věků stává skutečností. Maria je
obraz budoucí církve. Je Matkou věřících. Poznala i temné stránky života. Moc
nerozumím, ale ať se stane podle Tvého slova (v modlitbě Anděl Páně - ať se mi
stane podle Tvého slova). Anděl jí říká „neboj se Maria“, na mnoha místech Písma
i v projevech současného papeže Františka slyšíme slova „nebojte se“, „radujte
se“. Jak přijímám Boží nabídku? Jaký je Boží vstup do mého života?
Při pochybnostech pracuje víra a rozum? Je pro mě Maria Matkou, které mohu vše
svěřit? Důvěřuji Jí? Hvězdo mořská, veď nás a ochraňuj v pozemském putování
k Věčnému Cíli. Bůh dělá pro nás víc, než my pro Něj.
Evženie Kotulová
Exodus – víkend pro děti
V pátek 25. 5. jsme se sešli na nádraží v Šenově a třemi vlaky se dostali
do Příboru. Potkali jsme ministranta Jirku (který představoval Mojžíše) a setkali
jsme se s Bohem u hořícího keře. A potom jsme šli kilák na „pětihvězdičkový“
hotel. Když jsme dorazili, vedoucí nám vzali pití (které se později záhadně
proměnilo v krev) a my se šli vybalit na pokoj. Byly tam dvě poschoďovky a jedna
měkká matrace. Po vybalení a povléknutí postelí jsme šli do jídelny, kde nám
vedoucí vrátili naše láhve. Po večeři byly na programu seznamovací hry
a nechyběla diskotéka. Večerka byla v deset (ale my holky si ji trochu prodloužily).
V jednu dvacet šest nás vzbudil rozhovor Faraona a Mojžíše, který se ho
snažil přemluvit, aby propustil Izraelský lid: „Faraone, propusť svůj lid!“ „Ne!“
Škoda, že neřekl „ano“, mohli jsme mít klid a vedoucí by nás dále nerušili. Budíček
byl ráno v sedm třicet a šli jsme na snídani. Jenže vedoucí nám řekli, že kobylky
(jedna z deseti egyptských ran, co nás v noci postihly) nám všechno snědly, a že
jediné jídlo, které nám zbylo, je chleba s máslem. Což nebylo špatné, ale oproti
buchtám… Po snídani nám Delfínek oznámil, že nás postihnul mor, ale že i přesto
musíme stavět pyramidu ze špejlí. Šli jsme tedy na louku, kde jsme si vlastníma
rukama vydělali na materiál na pyramidu a během programu si nás postupně
odváděl „mor“ (alias kuchař / faraon / Amalékovec).
Když jsme se vrátili na hotel, měli jsme svačinu, ale v podstatě jsme ani
neviděli, co jíme (věděli jsme jen, že nám vedoucí dali buchty), protože byla všude
tma a my jsme nic neviděli (tma byla totiž další egyptská rána.) Po svačině za námi
přijel pan farář a na papír jsme sepisovali život Mojžíše. Když pan farář odjel, měli
jsme polévku a potom hráli hry. Mysleli jsme si, že druhé jídlo už nebude, ale
nakonec jsme slavili Paschu a měli beránka s nekvašeným chlebem.
Po odpoledním klidu jsme my, lid Izraelský, vyrazili směr Země zaslíbená. Bylo
vedro a bolely nás nohy. První zastávka: Rudé moře… šli jsme se zavázanýma
očima na pásu a vedoucí na nás lili vodu. Dále jsme narazili na Amalékovce, kteří
nám od zadku trhali naše životy (šátky). Dále nám na louce dali salám s rohlíkem
(mana) a potom jsme šli zpátky na hotel, kde jsme se dívali na film Princ egyptský,
a posléze nás čekalo opékání párků. Ráno po snídani jsme se sbalili a zamířili
na mši do kostela, a když jsme se vrátili, dali jsme si batohy do jídelny a čekal nás
oběd v Zemi zaslíbené!
Tereza Šplíchalová a Sofie Bradáčová

POZVÁNÍ
Zájezd
MO KDU –ČSL si Vás dovoluje pozvat na zájezd na Svatý Hostýn. Jedeme
v sobotu 15. září 2018, odjezd v 7:00 autobusem p. Turčína z obvyklých zastávek.
Program: dopoledne Sv. Hostýn 10:15 mše sv., odpoledne odjezd do Kroměříže,
oběd, návštěva zámku nebo arcibiskupských vinných sklepů. Návrat cca 20:00.
Přihlášky se zálohou 200 Kč u sestry Jarmily Pituchové – tel. 603 247 868 –
do konce července.

APOŠTOLÁT MODLITBY

červenec

Evangelizační úmysl Kněží v pastoraci – aby kněží,
kteří ve svém pastoračním úsilí zakoušejí únavu
a osamění, nalézali pomoc a útěchu v důvěrném
vztahu s Pánem i v přátelství se spolubratry.
Národní úmysl – aby člověk naplňoval své jedinečné
poslání, které spočívá v tom, že smí Boha chválit
(srv. Žl 148).
srpen
Všeobecný úmysl Rodiny jako bohatství – aby
rozhodnutí, která mají dalekosáhlý ekonomický a politický dopad, chránila rodiny
jako největší bohatství lidstva.
Národní úmysl – za vnímání přírody a okolního světa jako daru, v kterém se Bůh
zjevuje (srv. Žl 29/28).

ZAPISOVÁNÍ INTENCÍ
3. září od 8:00 budeme na faře zapisovat intence na 4. čtvrtletí roku 2018
(říjen, listopad, prosinec). Každý má možnost zapsat do 15. září jednu intenci
(nevztahuje se na intence za živou růži, ke cti N. S. J., za kněze a jiné obecné
intence) a po 15. září další – pokud bude ještě volno. Připomínám, že vždy týden
před zapisováním je možnost si nechat zapsat jubilejní intenci – jubilea žijících.
Jako vždy je možné hlásit nejen osobně, ale i telefonicky a emailem. Intence lze
dávat „na odeslání“, posíláme je tam, kde intence kněží nemají.

VÝNOSY A ZÁMĚRY DOBROVOLNÝCH SBÍREK
27. 5. 7 425 Kč sbírka běžné potřeby farnosti
3. 6. 10 045 Kč sbírka na opravu fary
10. 6. 19 917 Kč sbírka na tv Noe
Děkuji za všechny Vaše dary.
17. 6. 14 720 Kč sbírka na opravu farního kostela
1. neděle v měsíci – sbírka na opravu fary
3. neděle v měsíci – sbírka na opravu farního kostela

PÍSMO SVATÉ NA KAŽDÝ DEN
NE – 24. června
„Vždyť ruka Páně byla s ním!“
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
(z Lk 1,57-66.80)
PO – 25. června „Nesuďte, abyste nebyli souzeni.“ „Kdo jsem, abych
odsuzoval?“, je jedna z neznámějších vět papeže Františka.
(z Mt 7,1-5)
ÚT – 26. června „Proste, a bude vám dáno.“ Tak často se zdá, že moje
modlitba zůstává nevyslyšena. Ale dobré věci se dějí ve vlastním Božím čase.
(z Mt 7,6.12-14)
ST – 27. června „Poznáte je po jejich ovoci.“ Ovoce se neprojevuje
okamžitě, je třeba čas a trpělivost, než dozraje a má svoji chuť.
(z Mt 7,15-20)
ČT – 28. června „Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do království
nebeského.“ Nejvíc záleží na mém vnitřním životě, na mém srdci, a ne na mých
slovech.
(z Mt 7,21-29)
PÁ – 29. června Důležitou otázkou celého evangelia je: „Za koho mě pokládáte
vy?“
(z Mt 16,13-19)
SO – 30. června „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni
jen slovo a můj sluha bude uzdraven.“ Setník věděl, jakou sílu má vyřčené
slovo.
(z Mt 8,5-17)
NE – 1. července
„Neboj se, jen věř!“
13. neděle v mezidobí
(z Mk 5,21-43)
PO – 2. července „Pojď za mnou!“ Co potřebuji ještě odhodit, odložit, abych mohl
Ježíše následovat?
(z Mt 8,18-22)
ÚT – 3. července „V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží
příbytek.“ Dovoluji Duchu, aby v mém příbytku působil?
(z Ef 2,19-22)
ST – 4. července Vyšli proti němu dva posedlí. Ježíšovu slovu žádné zlo,
jakkoli silné a hluboce zakořeněné – neodolá.
(z Mt 8,28-34)
ČT – 5. července Hospodin mě poslal zvěstovat radostnou zprávu chudým,
obvázat ty, jimž puká srdce.
(z Iz 61,1-3a)
PÁ – 6. července Vstal a šel za ním. Byla to volba, která úplně obrátila život
Matouše, a přinesla mu radost. Také já jsem zván k novému způsobu života
v duchu milosrdenství.
(z Mt 9,9-13)
SO – 7. července Nikdo nezalátá starý šat záplatou z neseprané látky.
Nestačí staré šaty ani měchy. Ježíšův příchod znamená svěží a nový začátek,
novou éru mého vztahu k Bohu.
(z Mt 9,14-17)
NE – 8. července
„Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji
14. neděle v mezidobí
projeví ve slabosti.“ (z 2Kor 12,7-10)
PO – 9. července „Dotknu-li se aspoň jeho šatu, budu zachráněna!“
Dokážu poprosit Ježíše, aby mi dovolil dotknout se ho nebo aby mě vzal za ruku
a pozvedl?
(z Mt 9,18-26)

ÚT – 10. července Když viděl zástupy, bylo mu jich líto. „Soucit“ je nejjistějším
poznávacím znamením Ježíše. Co cítím, když se rozhlížím kolem a vidím kolem
tolik zmatku a osamělosti, strachu?
(z Mt 9,32-38)
ST – 11. července Hospodin dává moudrost, z jeho úst vychází poznání
a pravda. Otvírám své srdce pravému poznání pravdy a moudrosti?
(z Př 2,1-9)
ČT – 12. července „Neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani
hůl.“ Jsem definován svými „zavazadly“? Mohu uvolněně přebývat ve své
skutečné identitě a nestarat se o věci, na kterých nezáleží?
(z Mt 10,7-15)
PÁ – 13. července Hospodinovy cesty jsou přímé. Po jaké cestě života
v této chvíli jdu? Přijímám na ní Boží záměr se mnou?
(z Oz 14,2-10)
SO – 14. července „U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě.“ Bůh
věnuje svou laskavou péči dokonce vlasům na mé hlavě. Ví o mě všechno i dnes.
(z Mt 10,24-33)
NE – 15. července „Bůh nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary.“
15. neděle v mezidobí
(z Ef 1,3-14)
PO – 16. července „Učte se činit dobro.“ Jaké dobro mohu dnes vykonat?
(z Iz 1,10-17)
ÚT – 17. července „A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe?“
Dokážu správně reagovat na to, co mi Ježíš říká, když čtu slovo života?
(z Mt 11,20-24)
ST – 18. července „Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci
skryl před moudrými a rozumnými, a zjevil jsi je maličkým.“ K lásce
a poznání Boha vede skutečná pokora a otevřená mysl.
(z Mt 11,25-27)
ČT – 19. července „Pojďte ke mně.“ Do čeho v mém životě potřebuji vnést
pokoj a odpočinek? Trápí mě osamělost, nemoc, vina, zármutek, deprese, strach?
(z Mt 11,28-30)
PÁ – 20. července „Tvoji učedníci dělají, co se nesmí dělat v sobotu!“
Ježíšův způsob jednání ukazuje, že není otrokem tradice. V jeho očích jsou
milosrdenství a soucit, mnohem důležitější než chrámové oběti.
(z Mt 12,1-8)
SO – 21. července Farizeové vyšli a smluvili se proti němu, že ho zahubí.
Farizeové používali Písmo jako soubor zákonů a zaměřovali svůj pohled vždy vně,
aby viděli, zda je dobře dodržováno. Pro Ježíše znamenalo Písmo prostředek
ke spojení s Bohem – srdcem k srdci.
(z Mt 12,14-21)
NE – 22. července
„Pojďte i vy někam na opuštěné místo
16. neděle v mezidobí
a trochu si odpočiňte.“ (z Mk 6,30-34)
PO – 23. července „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“ Dovoluji, aby mnou
volně proudila životní síla kmene? Pak ponesu plody trpělivosti, laskavosti, soucitu,
odpuštění…
(z Jan 15,1-8)
ÚT – 24. července „Kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr,
má sestra i matka.“ Co pro mě znamená být bratrem a sestrou v Pánu?
(z Mt 12,46-50)

ST – 25. července „Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby
sloužil.“ Pravá velikost se projevuje hlubokou pokorou a ochotou sloužit.
(z Mt 20,20-28)
ČT – 26. července „Obrostlo tukem srdce tohoto lidu, ušima nedoslýchají
a oči zavřeli.“ Jak jsou na tom moje srdce, moje uši a oči?
(z Mt 13,10-17)
PÁ – 27. července „Pokaždé, když někdo slyší slovo o království
a nechápe, přichází ten zlý a vyrve, co bylo zaseto do jeho srdce.“ Ježíš
mi říká, že má-li mi jeho slovo zakořenit v srdci a nést v mém životě plody, musím
mu „rozumět“. Slovo ke mně může promlouvat, dokážu-li mu beze spěchu
a uvážlivě naslouchat.
(z Mt 13,18-23)
SO – 28. července „Kde se vzal plevel?“ Kde v tomto velkém zápase mezi
dobrem a zlem stojím já? Kéž mám trpělivost, a to nejen s vlastním plevelem, ale
i s plevelem druhých.
(z Mt 13,24-30)
NE – 29. července „Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali.“
17. neděle v mezidobí
(z Ef 4,1-6)
PO – 30. července „Království nebeské je jako hořčičné zrno.“ Boží
království, které Ježíš hlásal, se může zjevovat i sotva patrnými a obyčejnými
způsoby.
(z Mt 13,31-35)
ÚT – 31. července „Skládáme naději v tebe, Hospodine.“ Je naděje
bezpečnou a pevnou kotvou pro moji duši?
(z Jer 14,17-22)
ST – 1. srpna „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli.“ Co je tím
mým ukrytým pokladem, pro který bych byl ochoten obětovat všechno?
(z Mt 13,44-46)
ČT – 2. srpna „Hle, jste v mých rukou jako hlína v rukou hrnčířových.“
Když mě druzí stlačí, Bůh mě pozvedne. Hrnčíř netlačí hlínu dolů, on ji neustále
zvedá a tvaruje, zatímco se hlína otáčí na kruhu.
(z Jer 18,1-6)
PÁ – 3. srpna „Kdo se dotazujete na Boží vůli, okřejete v srdci.“ Pookřeje
dnes i mé srdce?
(ze Žl 69)
SO – 4. srpna Dal Jana v žaláři stít. Vím, jaké to je „setnout někomu hlavu“,
abych se vyhnul tomu, že bych od něj slyšel pravdu?
(z Mt 12,1-12)
NE – 5. srpna
„Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět.“
18. neděle v mezidobí
(z Jan 6,24-35)
PO – 6. srpna
„To je můj milovaný Syn, v něm já mám zalíbení.“
Svátek Proměnění Páně
(z 2Pet 1,16-19)
ÚT – 7. srpna „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ Co prožívám v srdci,
když slyším tato Ježíšova slova?
(z Mt 14,22-36)
ST – 8. srpna Má moje víra něco z průzračnosti a houževnatosti víry této
kananejské ženy? „Ženo, tvá víra je veliká; staň se ti tak, jak chceš.“
(z Mt 15,21-28)
ČT – 9. srpna „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe.“ Zapřít sám sebe
znamená – abych dosáhl bodu, kdy už nejsem pro sebe tím nejdůležitějším
na světě.
(z Lk 9,23-26)

PÁ – 10. srpna Bůh je dost mocný, aby vás hojně zahrnul svými dary, takže
pak budete mít vždycky a ve všem dostatek, abyste dělali mnoho dobrých
skutků. Jaké plody přináší moje štědrost?
(z 2Kor 9,6-10)
SO – 11. srpna „Hospodine, celým svým srdcem ti vzdávám chválu.“ Ať
dělám cokoliv a dělám to dobře a od srdce – tím chválím Boha.
(ze Žl 9)
NE – 12. srpna
„Napodobujte Boha jako jeho milované děti a žijte v lásce.“
19. neděle v mezidobí
(z Ef 4,30-5,2)
PO – 13. srpna „Platí!“ Ježíš plnil své povinnosti. Respektoval občasné
i náboženské autority i tehdy, když s nimi nesouhlasil.
(z Mt 17,22-27)
ÚT – 14. srpna „Kdo se pokoří a bude jako toto dítě, ten je největší
v království nebeském.“ Dokážu se jako dítě zcela svěřovat do Otcových
rukou?
(z Mt 18,1-5.10.12-14)
ST – 15. srpna „Učinil mi veliké věci ten, který je mocný.“ Mám svůj vlastní
Magnificat?
(z Lk 1,39-56)
ČT – 16. srpna „Kolikrát mám odpustit?“ Když se mi odpustit nepodaří,
zůstávám připoután ke zlu, které na mě bylo spácháno. Nejsem schopen se
pohnout kupředu.
(z Mt 18,21-19,1)
PÁ – 17. srpna „Už tedy nejsou dva, ale jeden.“ Co pro mě znamená ve vztahu
„být jeden“?
(z Mt 19,3-12)
SO – 18. srpna „Takovým patří Boží království.“ Boží království patří těm, kdo
mají srdce dítěte.
(z Mt 19,13-15)
NE – 19. srpna „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“
20. neděle v mezidobí
(z Jan 6,51-58)
PO – 20. srpna „Co mi ještě schází?“ Nepůsobí mi bolest někdy to, že nejsem
připraven dát Bohu to, co vím, že po mě chce?
(z Mt 19,16-22)
ÚT – 21. srpna „Snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího
království.“ Aby mohl velbloud projít těsnou branou, musí nejprve pokleknout,
aby mu ze zad sundali náklad. I já se musím vzdávat všeho, co mě tíží.
(z Mt 19,23-30)
ST – 22. srpna „Já vám dám, co bude spravedlivé.“ Tolerance a velkorysost
mají být patrné u lidí, kteří byli Ježíšovi nejblíž. Překvapuje mě, že to tak vždycky
není?
(z Mt 20,1-16a)
ČT – 23. srpna „Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu.“ Bůh
mě pořád hledá, ale já se někdy soustředím pouze na své vlastní hledání.
(z Mt 22,1-14)
PÁ – 24. srpna „To je pravý Izraelita, v kterém není lsti.“ Která z mých dobrých
vlastností dělá Ježíšovi radost?
(z Jan 1,45-51)
SO – 25. srpna Pokrytectví znamená hraní před druhými a nepoctivost vůči sobě.
„Sami nedělají, co kážou.“
(z Mt 23,1-12)
NE – 26. srpna
„Slova, která jsem vám mluvil, jsou duch a jsou život.“
21. neděle v mezidobí
(z Jan 6,60-69)

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH

PÁ – 20. července

Š 07:00

SO – 21. července

Š 07:00

NE – 24. června
Narození
sv. Jana Křtitele

Š 07:00
V 08:45
Š 10:30

ÚT – 26. června

ŠK18:00

ST – 27. června

V 18:00

Za Jiřího Cygoně, otce a duše v očistci
Za † Kurta Breuera, živou a † rodinu
Za šenovské biřmovance z roku 2011
Za rodinu Teleckých a Šebestovu
Za Ladislava Drozda, 2 manželky a zetě

ŠK18:00

Za † Josefa Koběrského a živou rodinu

ÚT – 24. července

Š 18:00

Š 07:00

Na jistý úmysl

ST – 25. července
sv. Jakuba

V 18:00

ŠK 07:00

ČT – 26. července
sv. Jáchyma a Anny

Š 18:00

ČT – 28. června
sv. Ireneje
PÁ – 29. června
sv. Petra a Pavla
SO – 30. června

ÚT – 3. července
ST – 4. července
sv. Prokopa
ČT – 5. července
sv. Cyrila a Metoděje
PÁ – 6. července

Š 07:00

Za Bedřicha Fialu, živou a † rodinu
Za Annu Brháčkovou,
manžela, vnučku a rodiče z obou stran
Za Bohumila Kuchaře, manželku a † rodinu
Za farníky
Za P. Ladislava Slívu

V 18:00

Za † Veroniku Kantorovou a duše v očistci

Š 07:00

Za Anežku a Františka Brháčkovy a jejich děti

Š 07:00

SO – 7. července

Š 07:00

Ke cti N. S. J. od ctitelů
Za členy sdružení Eucharistická hodina
Za Josefu Kotulovou,
manžela, rodiče z obou stran a vnučku Janu
Na poděkování za udělené Boží milosti
Za farníky
Za † Jindřicha Sněhotu,
manželku, 2 zetě a vnučku

Š 07:00
NE – 1. července
13. neděle v mezidobí

V 08:45
Š 10:30

Š 07:00
NE – 8. července
14. neděle v mezidobí
ÚT – 10. července
ST – 11. července
sv. Benedikta
ČT – 12. července
PÁ – 13. července

V 08:45
Š 10:30
Š 18:00
V 18:00

Za Martu Balonovou a duše v očistci

Š 18:00

Za † Jana Holubčíka a rodinu
Za † Helenu Vitáskovou,
† rodiče a živou rodinu
Za 7. růži živého růžence
Za Klotyldu Nytrovou a 2 manžely
Za Romana Kuchaře, živou a † rodinu
Za farníky
Za Bohuslava Šína a rodinu
Za Antonii Tomisovou, manžela a rodiče
Za Olgu Třeneckou

Š 07:00

SO – 14. července

Š 07:00

NE – 15. července
15. neděle v mezidobí

Š 07:00
V 08:45
Š 10:30

ÚT – 17. července

Š 18:00

ST – 18. července

V 18:00

ČT – 19. července

Š 18:00

Š 07:00
NE – 22. července
16. neděle v mezidobí

V 08:45
Š 10:30

PÁ – 27. července
sv. Gorazda a druhů
SO – 28. července

Š 07:00

Na jistý úmysl

Š 07:00

Za Annu Sněhotovou,
manžela a živé rodiny do ochrany Boží
Za Karla a Annu Houdkovy
a dceru Marii Hubínkovou
Za † Emila Sněhotu,
k Božímu milosrdenství a za duše v očistci
Za farníky
Za Františka Urbance,
manželku, syna, dceru a živou rodinu
Za Jaroslava Slívu, manželku, živou a † rodinu
Za farníky
Za Bedřicha Borového,
manželku Kristýnu a rodiče z obou stran
Za členy sdružení Eucharistická hodina
Farní pouť do Frýdku - Za farníky
Za Josefa Javorka a manželku
Za Josefa Tomise, dceru a † rodiče
Za farníky
Za Marii Tomisovou a rodiče z obou stran
Na poděkování za 90 let života
Za farníky

Š 07:00
NE – 29. července
17. neděle v mezidobí

V 08:45
Š 10:30
Š 07:00

NE – 5. srpna
18. neděle v mezidobí

V 08:45
Š 10:30
Š 07:00

NE – 12. srpna
19. neděle v mezidobí

Za živé a † členy 4. růže živého růžence
Za † Gerharda Balarina, rodiče a tetu
Za † Richarda Kaňu,
syna Pavla a duše v očistci
Za Ludmilu a Bohuslava Václavkovy,
živou a † rodinu
Za farníky
Na poděkování za přijatá dobra a duše v očistci
Za † Bertu Ratajovou,
manžela, syna, rodiče a bratra
Za † Jana Dombka,
matku a živé rodiny do ochrany Matky Boží

V 08:00
F 09:30

NE – 19. srpna
20. neděle v mezidobí

Š 07:00
V 08:45
Š 10:30

NE – 26. srpna
21. neděle v mezidobí

Š 07:00
V 08:45
Š 10:30
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