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20. 10. 2019
Úvodník k 29. neděli v mezidobí
Misionář se prochází savanou, když tu najednou zpozoruje, že jej
pronásleduje lev. Začne utíkat, avšak lev je stále blíž. Když už je těsně
u něho, padne na kolena a prosí Boha: „Pane, prosím, vnukni tomu lvovi
křesťanské smýšlení!“ Lev okamžitě padne na kolena, sepne packy, vzhlédne
k nebi a říká: “Pane, děkuji ti za tento pokrm, který mi tak milosrdně posíláš
do cesty…“

Milá farní rodino,
prožíváme misijní měsíc, v jehož centru stojí misijní neděle s evangelijním
úryvkem o neustálé modlitbě: „Cožpak by se dobrý Bůh nezastal svých
milovaných, kteří k němu volají ve dne v noci? Cožpak by je nechal dlouho
čekat?” Celé společenství křesťanů se obrací v těchto dnech k Bohu s prosbou
za ty, kdo nejsou na Boha vnímaví, kdo nezaslechli radostné poselství
evangelia nebo ho přehlušili jinými melodiemi. Zvláště pak myslíme na ty,
kteří se bojí uvěřit nebo by chtěli věřit, ale pro bolestnou zkušenost, zklamání
nebo naši nedokonalost věřit nedokážou.
Tento čas je zvláštní tím, že neprosíme ani ne tak ve vlastní věci, jako spíše
v té Boží… „Tak to by nás hold ten Pán Bůh vyslyšet měl, ne?“ Jedna
z nejkrásnějších Božích vlastností je, že Bůh přemýšlí v souvislostech, a tedy
proto si může dovolit nakládat s našimi modlitbami po svém, vždyť jedině
On, věrný Bůh, nás slyší - všude, vždycky a všechno. Myslím si, že ta
anekdota v úvodu je moc moudrá…
jáhen Michal Krenželok

29. neděle v mezidobí – evangelium (Lk 18,1-8)
A Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci,
a nechal by je dlouho čekat?
Ježíš vypravoval svým učedníkům podobenství, že je třeba stále se modlit
a neochabovat: „V jednom městě byl soudce, Boha se nebál a na lidi nedal.
Byla v tom městě i vdova, chodila k němu a říkala: ‘Zastaň se mě proti mému
odpůrci!’ Ale on dlouhou dobu nechtěl. Potom si však řekl: ‘I když se Boha
nebojím a na lidi nedám, přece se té vdovy zastanu, protože mě obtěžuje;
jinak sem bude ustavičně chodit a mě trápit.’“
A Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce! A Bůh by se nezastal
svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho
čekat? Říkám vám, že se jich rychle zastane! Ale nalezne Syn člověka
na zemi víru, až přijde?“
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Dnes prožíváme misijní neděli. Tradičně si můžete koupit misijní koláč
a misijní víno. Rovněž sbírka dnešní neděle je určena na misie.
Připomínáme modlitbu za jednotlivé ulice naší farnosti po celý měsíc
stejně jako možnost přinést ještě příští neděli trvanlivé potraviny pro lidi
v nouzi.
Ve středu budou v 19:00 další Hovory o víře v ZUŠ duchovní hudby.
V sobotu bude ministrantská schůzka v 8:30 na faře.
Blíží se slavnost Všech svatých a památka Věrných zemřelých.
Zpovídání před Dušičkami: KOSTEL SV. JAKUBA MÍSTEK:
Středa 30. října 2019
8:00-11:00
Čtvrtek 31. října 2019
8:00-11:00; 15:00-18:00; 19:00-20:00
Na vesnicích budou informace o zpovědích uvedeny v příštích ohláškách.
30.10. jste všichni srdečně zváni na Dušičkový koncert Naděje do kostela
sv. Jakuba v 17:00. Zazní skladby z období gotiky, renesance a baroka.
Vystoupí Jindřich Macek na loutnu. Vstupné 100/70 Kč.
30.10. v 18:30 proběhne setkání všech, kteří čtou v naší farnosti Boží
slovo při mších svatých. Toto setkání se bude konat v ZUŠ duchovní
hudby. Zveme také nové zájemce, kteří by se čtením chtěli teprve začít.
Akce katolického Lidového domu v Místku
Od pondělí 21. října bude probíhat akce Pletení nejen košíků z PEDIGU
od 16:00 v KLD. Kurzem provází p. Adamcová. Bude celkem 8 lekcí
vždy v pondělí, cena kurzu: materiál 500 Kč a vstupné 50 Kč. Více se
dovíte na plakátcích.
Jste srdečně zváni na akci Beseda se zástupcem ředitele TV Noe
Ing. Petrem Kudelou, a to v pondělí 21. října v 18:30 v KLD.

•

Ve čtvrtek 7. listopadu v 17:30 v KLD se můžete setkat s biblickou
hebrejštinou na téma Otčenáš aneb Cesta za mystikou modlitby Avinu.
Nabídnuta bude stejnojmenná publikace, autorem je Josef Byrtus. Více
informací na plakátcích.
Jak bylo na zájezdě do Břevnova a Severních Čech?

Skvěle. Myslím, že to dosvědčí všichni účastníci zájezdu V úterý 15. října
jsme zavítali do katedrály sv. Ducha v Hradci Králové a jejího okolí, o pár
hodin později jsme obdivovali areál Břevnovského kláštera s bazilikou
sv. Markéty, někteří ochutnali zdejší pivo. Ve středu na nás čekala prohlídka
města Litoměřic, perly severních Čech, s katedrálou sv. Štěpána, náměstí
a s historickými stavbami. Nechyběla ani prohlídka expozice Podzemní
nacistické důlní továrny Richard. Ve středu jsme navštívili kostel Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě, který byl přesunut po kolejnicích na jiné místo, kvůli
těžbě uhlí. Další zastávka byla v Terezíně s připomínkou jeho historie. Když
jsme stáli na rozhledně vrchu Varhošť, otevřel se úchvatný pohled na českou
krajinu, a zvláště České středohoří. Viděli jsme, jak Labe na osmi místech
obtéká zalesněné kužely vyvřelých sopek. Mnozí za tu nádheru chválili Boha
a děkovali mu. Děkujeme za další den s prohlídkou kláštera v Doksanech
a katedrály sv. Barbory i kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře.
Díky za všechny skvělé průvodce, za účastníky zájezdu, za otce děkana
a vedoucí zájezdu Janu Kohutovou. Pán Bůh zaplať. Stálo to za to!

(Foto Jana Kohutová)

