TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN
PONDĚLÍ 10. 8. - svátek sv. Vavřince
2 Kor 9,6-10
Jan 12,24-26
Jáhen, který za svou službu položil život! Kéž nezapomeneme, že právě
chudí jsou tím největším pokladem církve a toto dědictví nepromarníme.

ZPRAVODAJ PRO FARNOSTI BÍLOVEC, BÍLOV A VELKÉ ALBRECHTICE

ÚTERÝ 11. 8.
Ez 2,8 – 3,4
Mt 18,1-5.10.12-14
Pokládám-li se za věrnou ovečku, musím mít se svým Pánem trpělivost,
když se vydá hledat tu ztracenou. Ano, v tu chvíli se mi zdá vzdálený…
STŘEDA 12. 8.
Ez 9,1-7; 10,18-22
Mt 18,15-20
Tři fáze bratrského napomínání: nejprve osobně a beze svědků. Kdybychom tento postup dodržovali, Pánova přítomnost v církvi by byla ještě
viditelnější.
ČTVRTEK 13. 8.
Ez 12,1-12
Mt 18,21 – 19,1
Odpouštění mě unaví. Mého Pána ale nikoli! Boží jméno je totiž Milosrdenství! Snažím se být jeho obrazem?
PÁTEK 14. 8.
Ez 16,1-15.60.63
Mt 19,3-12
Pán to vystihl přesně: člověk s tvrdým srdcem mívá v manželském vztahu
problémy a nešťastnými dělá i druhé. Budu se víc modlit za ty, kdo žijí v
manželství, které není harmonické…
SOBOTA15. 8. - slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Zj 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab
1 Kor 15, 20 - 27a Lk 1,39-56
Motiv na ikonách znázorňuje smrt Panny Marie tak, že je zároveň přivinutím její čisté duše do náručí jejího Syna. Kéž se to stane i obrazem mého
odchodu z tohoto světa.
NEDĚLE 16. 8. - 20. neděle v mezidobí
Iz 56,1.6-7
Řím 11,13-15.29-32 Mt 15,21-28
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POŘAD BOHOSLUŽEB
(od 9.do 16. srpna)
Ne
9. 8.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Stará Ves

19. neděle v mezidobí
za + rodinu Bučkovu, Raškovu a Johnovu
a zapomenuté duše
za † Ludvíka Kupku, rodiče a bratra
poutní mše svatá za farníky
bohoslužba slova

Po
10. 8.
19:00 Bílovec

Svátek svatého Vavřince
bohoslužba slova

Út
7:00

Památka svaté Kláry
za farníky

11.8.
Bílovec

St
12.8.
19:00 Bílovec

Středa 19. týdne v mezidobí
za Evu Vidlákovou, manžela a rodiče

Čt
7:00

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
za vnučku a páté dítě, které čeká

13.8.
Bílovec

Pá

14.8.

19:00 Bílovec

So
15.8.
19:00 Bílovec

Ne
7:30
8:00
10:30
10:30

16.8.
Velké Albrechtice
Bílovec
Bílov
Stará Ves

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho,
kněze a mučedníka
Za Arnošta Adamčíka, manželku a syny
Pavla a Josefa
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Za † Františka a Žofii Szeligových, dceru
Annu, syna Vladislava, zetě Eduarda, vnučku
Zdeničku a rodiny z obou stran
20. neděle v mezidobí
za Alici a Václava Černé a vnuka Davida
za † Libuši Juřenovou a rodinu
bohoslužba slova
za Jaroslava a Miroslavu Stavovských,
snachu Alenu, za Čestmíra Vajdu a celou
živou a zemřelou rodinu
FARNÍ OZNÁMENÍ

1.
2.
3.
4.

Každé pondělí (mimo slavností a doporučené svátky) bude v kostele
v Bílovci sloužena bohoslužba slova.
Každou středu po mši sv. se koná na faře modlitební setkání.
V pátek po mši sv. tichá adorace do 20.00 hod.
Příspěvky do farníku lístku nebo informace do ohlášek posílejte nejpozději do středy, toho kterého týdne.
NEDĚLNÍ LITURGIE

1. čtení 1 Král 19,9a.11-13a
Když přišel Eliáš k Boží hoře Chorebu, přenocoval tam v jeskyni. A tu se
k němu ozvalo Boží slovo.
Řeklo mu: „Vyjdi ven a postav se na hoře před Hospodinem!“
Hospodin přecházel: prudký a silný vichr, který trhá hory a láme skály,
vál před Hospodinem, ale Hospodin ve vichru nebyl. Potom nastalo zemětřesení, ale Hospodin v zemětřesení nebyl.
Po zemětřesení šlehal oheň, ale Hospodin v ohni nebyl. Po ohni následoval šum jemného vánku. Když to Eliáš slyšel, zahalil si tvář pláštěm, vyšel ven a zastavil se u vchodu do jeskyně.

Žalm: Pane, ukaž nám své milosrdenství
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – jistě mluví o pokoji pro svůj
lid a pro své svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří se ho bojí, – aby
sídlila jeho velebnost v naší zemi.
Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze země, – spravedlnost shlédne z nebe.
Hospodin též popřeje dobro – a naše země vydá plody. – Spravedlnost
bude ho předcházet – a spása mu půjde v patách.
2. čtení Řím Řím 9,1-5
Bratři! Mluvím pravdu – vždyť jsem Kristův – nelžu, a totéž mi dosvědčuje i svědomí osvícené Duchem svatým: velký zármutek a neustálou bolest nosím v srdci. Přál bych si totiž, abych já sám byl proklet, od Krista
vzdálen, pro své bratry, s kterými jsem tělesně spřízněn. Vždyť jsou to
Izraelité, byli přijati za syny, Bůh s nimi bydlel, uzavřel s nimi smlouvu,
dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. Jejich předkové jsou praotci izraelského národa a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus.
Bůh, který je nade všecko, buď velebený navěky! Amen.
Zpěv před evangeliem
Aleluja. Doufám v Hospodina, duše má doufá v jeho slovo. Aleluja.
Evangelium Mt 14,22-33
Když Ježíš nasytil zástupy, hned potom přiměl učedníky, aby vstoupili na
loď a jeli před ním na druhý břeh, než on rozpustí zástupy. Když zástupy
rozpustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Nastal už večer, a
byl tam sám.
Zatím byla loď už daleko od břehu a vlny jí zmítaly, protože vanul vítr
proti nim. K ránu šel Ježíš k nim a kráčel po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, zděsili se, neboť mysleli, že je to přízrak, a strachem
začali křičet.
Ježíš však na ně hned promluvil: „Vzmužte se! To jsem já, nebojte se!“
Petr mu odpověděl: „Pane, když jsi to ty, rozkaž, ať přijdu k tobě po vodě.“
A on řekl: „Pojď!“
Petr vystoupil z lodi, kráčel po vodě a šel k Ježíšovi. Zpozoroval však silný vítr a dostal strach. Začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“
Ježíš hned vztáhl ruku, zachytil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ Pak vstoupili na loď a vítr přestal. Ti, kdo byli na lodi, se mu klaněli a říkali: „Jsi opravdu Boží Syn.“

