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PÁNĚ

z6bSdubnaS

neprodejné

KSzamyšlení
VstoupitAdoAhrobuDAvytesanéhoAveAskáK
leDAneníAprávěApovzbuzujícíAskutečnosK
tí.A PodívatA seA smrtiA doA tvářeA nebývá
chápánoA jakoA zdrojA naděje.A AA přece
bezA pravdivéhoA pohleduA naA tutoA skuK
tečnostAnelzeApochopitAdobřeAaniAvzkříK
šeníDA nelzeA žítA z
nadějeDA
kterou
vzkříšeníA vA sobě
nese.A PetrA aA Jan
byliA JežíšoviA velK
miA blízkoDA aA přece
jimA bylaA poA ukřiK
žováníA asiA bližší
jistotaA smrtiDA než
živáA nadějeA ve
vzkříšení.A EvanK
geliumA seA aleA nad
tímAnijakAnepohorK
šujeDA nepovažuje
toAzaApřílišApřekvapivé.ANejsmeAnaAtom
vlastněA jinak.A IA proA násA jeA jistotaA zlaD
smrtiDA špatnýchA koncůA mnohaA věciD
opřenáAoAzkušenostDAtrpkouAaleAmocnou
životníAjistotou.ALidéAnaAniAreagujíArůzK
ně:AodAcynismuApřesAnerealistickéAspoK
léháníAnaAsebeAsaméAažApoAlehkovážné
přijetíA nejrůznějšíchA podivnýchA pomoK

cíDAkteréAčímAjsouAzamlženějšíDAtímAvětšíAdůvěK
ryA požívají.A VíraA veA vzkříšeníA siA iA uA násA jen
těžkoA aA váhavěA razíA cestuA výšeA zmíněnou
houštinouA obrannýchA reakcí.A ZnovuA aA znovu
jsmeAzraňovániAsvouAbezmocíAvůčiAmociAzlaAa
smrti.AAAznovuAaAznovuAjsmeA vyzývániDAabyK
chomA vpustiliA BohaA do
svéhoA života.A Abychom
využiliA možnostiA křesťaK
nůA žítA zA DuchaA svatého.
AbychomA tedyA zakusili
nekonečnouA mocA života
BožíhoA veA vlastnímA zraK
nitelnémA aA mnohokrát
zraněnémAživotě.
ProA víruA veA vzkříšení
potřebujeA svědectvíA PíK
semDAsvědectvíAtěchDAkteří
seAsAJežíšemAtehdyAvAPaK
lestiněAsetkaliAaAsvědectví
těchDA kdoA vA uplynulýchA staletíchA zeA skutečK
nostiA vzkříšeníA žili K svědectvíA světců.A Ale
potřebujemeA takéA vlastníA zkušenostA mociA a
sílyA KristovyA vA našemA popletenémA aA vA mnoK
hémApokaženémAživotě.APotřebujemeAnahlédK
noutA doA svýchA vlastníchA životníchA hrobůA a
objevitDAžeAPánApřestoAžijeAaAjeAzdrojemAživota
iAproAnás.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ3h7s4s
Ski…6ACg……bM00
Mt3!8l8áh5
Běžícími ženám6i plným
„strachuiiiradosti“ jdeinaproti
sámi Ježíšgi Kéži jdei ii dnes
vstříci těm6i kdoi sei pravdui o
němisnažíizvěstovatidruhýmd
ÚTERÝ3h8s4s
Ski…60TMCA
Jan3!zlhháh8
PláčiMarieiMagdalenyiseiměM
níi vi radostgi Čími víci kdoi s
Ježíšemi prožívái jehoi úzkosti6
tímiplnějiidoceníijehoioslaveM
nígi Ai rychlei běžíi ai svojii raM
dostineseidál…

1. čtení Sk 10,34a.37-43
PetriseiujalislovaiaipromluvilG „Vyivíte6icoiseipo
křtu6ikterýihlásaliJan6iudáloinejdříveiviGalilejiia
potomi poi celémi JudskuGi Jaki Bůhi pomazali DuM
chemi svatými ai mocíi Ježíšei zi Nazareta6i jaki on
všudeiprocházel6iprokazovalidobrodiní6iaiprotože
Bůhibylisiním6iuzdravovalivšechny6ikteréiopanoM
valiďábelgiAimyijsmeisvědkyivšehoitoho6icoikoM
naliviJudskuiaiviJeruzaléměgiAleipověsiliihoina
dřevoiaizabiligiBůhijejivšakitřetíhoidneivzkřísilia
dali mu6i abyi sei viditelněi ukázal6i nei všemui lidu6
aleijenitěm6ikteréiBůhipředemivyvolilizaisvědky6
totiži nám6i kteříi jsmei si ními jedlii ai pilii poi jeho
zmrtvýchvstánígi Oni námi přikázal6i abychomi hláM
saliiliduiaiseivšíirozhodnostíidosvědčovaliGiToije
Bohemiustanovenýisoudceinadiživýmiiiimrtvýmig
Oi němi vydávajíi svědectvíi všichnii proroci6i že
skrzei něhoi dostanei odpuštěníi hříchůi každý6i kdo
viněhoivěříg“

STŘEDA3h9s4s
Ski06AMAú
Lk3!4lh3á35
Žalm 117
Ježíši odhalujei Písmoi tak6i až
hoříi srdcegi Pane6i zůstáveji se
Toto3je3denl3který3učinil3Pánl
svoui Církví6i abyi podobně
jásejme3a3radujme3se3z3něhoV
odpovídalainainejistotyiaihleM
dáníilidíinašíidobyd
OslavujteiHospodina6ineboťijeidobrý6 – jehoimiM
losrdenstvíitrváinavěkyg – NechťiřekneidůmiIzraM
ČTVRTEK3!zs4s
elůvG – „Jehoimilosrdenstvíitrváinavěkyg“
Ski06AAM…T
Hospodinovaipraviceimocněizasáhla6 – HospodiM
Lk3!4l35á48
Příslib „vyzbrojeníi mocíi z novaipraviceiměipozvedlag – Nezemřu6ialeibudu
výsosti“ jeionoui plnostíiaizaM žít – aivypravovatioiHospodinovýchičinechg
vršenímiKristovaiutrpenígiZjeM Kámen6ikterýistaviteléizavrhli6 – staliseikvádrem
vujeiseizdeikomunikace6i spoM nárožnímg – Hospodinovýmiřízenímiseitakistalo6
lečenstvíi Trojice6i kdyi každá – jeitoipodivuhodnéivinašichiočíchg
„osoba“ odkazujei nai druhoug
Nai rozdíli odi našichi monoloM
2. čtení Kol 3,1-4
gů…
BratřidiKdyžijsteisiKristemibyliivzkříšeni6iusilujM
PÁTEK3!hs4s
teioito6icoipocházíishůry6ikdeijeiKristusipoiBoží
SkiC6AMA…
pravicigi Nai toi myslete6i coi pocházíi shůry6i nei na
Jan3!hlháh4
Setkáníi siJežíšemi vi totoi ráno to6icoijeinaizemigiJsteipřeceiužimrtvíiaivášiživot
jeiplnéipřekvapenígiNoci6ikteM jei si Kristemi skrytýi vi Bohugi Alei aži sei ukáže
réi následovalyi poi poslední Kristus6i váši život6i potomi sei ii vyi si ními ukážete
večeři6i vyústilyi vei snídanii na veislávěg
…iDeniPáně

EvangeliumšJanš20,1-9
Prvního4dne4v4týdnu4přišla4Marie4Magdalská4časy
ně4ráno4ještě4za4tmy4ke4hrobu4a4viděla04že4je4káy
men4od4hrobu4odstraněnL4Cěžela4proto4k4Šimonu
Petrovi4 a4 k4 tomu4 druhému4 učedníkovi04 kterého
Ježíš4miloval04a4řekla4jimg „Vzali4Pána4z4hrobu4a
nevíme04kam4ho4položiliL“ Petr4a4ten4druhý4učedy
ník4 tedy4 vyšli4 a4 zamířili4 ke4 hrobuL4 Oba4 běželi
zároveň04 ale4ten4 druhý4 učedník4 byl4 rychlejší4 než
Petr4a4doběhl4k4hrobu4prvníL4Naklonil4se4dovnitř4a
viděl04že4tam4leží4pruhy4plátna04ale4dovnitř4nevey
šelL4 Pak4 za4 ním4 přišel4 i4 Šimon4 Petr04 vešel4 do
hrobky4a4viděl04že4tam4leží4pruhy4plátnaL4Rouška
však04 která4 byla4 na4 Ježíšově4 hlavě04 neležela4 u
těch4 pruhů4 plátna04 ale4 složená4 zvlášť4 na4 jiném
místěL4Potom4vstoupil4i4ten4druhý4učedník04který
přišel4 ke4 hrobu4 první04 viděl4 a4 uvěřilL4 Ještě4 totiž
nerozuměli4Písmu04že4Ježíš4musí4vstát4z4mrtvýchL

Ohlášky
♣ Wěkujeme4varhaníkům04sboru04mládeži04minisy
trantům04 ženám04 které4 zdobily4 kostel4 a4 všem
ostatním04kteří4se4zasloužili4o4krásné4prožití4svay
tého4týdneL
♣ Wnes4 odpoledne4 se4 od4 :K4 hodin4 v Lukavci
uskuteční4 tradiční4 Jízda4 okolo4 oseníL4 Po4 jízdě
zveme4“zhruba4v :Ng6674do4kostela4svL4Jana4Křtiy
tele4na4svátostné4požehnáníL
♣ Wnes04na4pondělí4velikonoční4a4během4příštího
týdne4 do4 soboty4 se4 budeme4 v :B4 hodin4 modlit
novenu4 a4 korunku4 k Cožímu4 milosrdenstvíL4 Na
tuto4modlitbu4vás4všechny4zvemeL
♣ Na4 pondělí4 velikonoční4zveme4 na4 mši4 svatou0
platí4nedělní4pořad4bohoslužebL
♣ Od4 úterý4 bude4 platit4 na4 vesnicích4 letní4 pořad
bohoslužebg4 Stachovice4 :O4 hodin04 Wěrné4 :M4 hoy
din04Lukavec4:M4hodinL
♣ V pátek4 ):L4 dubna4 bude4 mše4 svatá4 s kázáním
pro4dětiL4Wěti4se4sejdou4k nácviku4písní4v :O4hoy
dinL4Po4mši4svaté4bude4mít4setkání4mládežL
♣ V sobotu4 ))L4 dubna4 zveme4 v :O4 hodin4 na4 mši
svatou4s nedělní4platností4do4JílovceL

Textyškšrozjímání
břehu4 jezeraL4 Pane04 kéž4 se4 s
tebou4probudíme4 z4 našich4ney
jistotL
SOBOTAs22.4.
Sk450:Ky):
Mks16,9-15
Pokárání4 za4 nevěru4 ústí4 v4 poy
sláníL4 Poslání4 do4 celého4 světa
a4 výzvu4 k4 hlásání „všemu
tvorstvu“L Při4 plnění4 tohoto
úkolu4se4tvoje4i4moje4víra4poy
sílíL
NEDĚLEs23.4.
NedělesBožíhosmilosrdenství
Sk4)05)y5O
:4Petr4:0KyM
Jan4)60:MyK:

PouťšdošKrakowa
V4pondělí4VL4května4zveme4na
pouť4do4Krakowa
Program4poutig
· mše4 svatá4 v4 bazilice4 Cožího
milosrdenství4 Krakow4 Lay
giewniky
· presentace4 centra4 Cožího
milosrdenství – návštěva
cely4a4hrobu4svL4sestry4Fausy
tyny
· komentována4prohlídka4Ieny
tra4svatého4Pavla4IIL
·4návštěva4historického4centra
Krakowa4 s hradem4 Wawey
lemL
Iena4poutního4zájezdu4je4566
KčL4Odjezd4z Fulneku4náměstí
v Bg:BL
Přihlášky04včetně45664Kč04přiy
jímají4duchovní4správci4naší
farnosti4K6L4dubnaL

Wen4Páně4K

Ohlášky
♣ V nedělil Kž8l dubnal zveme
dolkostelalvelFulnekulnalpouť
k úožímul milosrdenství8l Pro0
graml poutipl 9pjj – modlitba
růženceyl 9p_j – modlitbal ko0
runkyl k úožímul milosrden0
stvíyl íjpjj – mšel svatá – ce0
lebrujel o8l Michall Jadavany
kaplanlz Oderylí_pjj – úvodní
slovol ol úožíml milosrdenství
alspolečnáladoracelNejsvětěj0
šíl Svátostiyl íÚpjj – korunka
k úožímul milosrdenství8l Pří0
ležitostl kel svátostil smířeníp
Rpžj0íjpjjyl ížpjj0íJpjj8l Na
kartičkyl uloženél vzadu
v kostelel můžetel psátl své
úmyslyyl tyl budoul čtenyl bě0
hemlmodlitbylkorunky8lProsí0
melšikovnél kuchařkylolnape0
čeníldobrot8lMšelsvatélnalves0
nicíchlnebudou8
♣ V sobotul K98l dubnal zveme
v íml hodinl nal setkáníl dětiy
kterél sel připravujíl k prvnímu
svatémul přijímáníl al jejich
rodiče8l Hětil poprvél přistoupí
kel svátostil smíření8l Myslete
nalnělvelsvýchlmodlitbách8
♣ Vlnedělilžj8ldubnalsrdečně
zvemel dol Vrchůl nal pouť
k svatémul Jiří8l Z Fulneku
půjdelpěšílpouť8lSrazlbudelve
ížl hodinl ul kostelal svatého
Josefa8l Vel Vrcháchl začne
poutníl mšel svatál v íÚl hodin8
Hlavníml celebranteml mše
svatél budel o8l Petrl úohačíky
farářlz úřezové8
♣ Vzadul v kostelel jel odběru
poslednílčíslol–poštola8
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Úmysly mší svatých

16.4. - 23.4.2017
Fulnek

Nel íJ8_8 Za † rodinulSáblikovuylZapletalovuy
Moravčíkovulalpožehnánílprolživou
rodinu
Pol ím8_8 ———————————
Útl íR8_8 ———————————
Stl í98_8 Mšelsvatálzalfarnost
Čtl Kj8_8 Za † JosefalKönigaylmanželkulalrodiče
zloboulstran
Pál Kí8_8 Za † JanalPazderulalživoulrodinu
Sol KK8_8 Za † –nnulSamuhelovoulalživoulrodi0
nu
Nel Kž8_8 íjpjjlMšelsvatálzalfarnost
Stachovice
Nel íJ8_8 Za † JaroslavalMikulceylmanželku
alživoulrodinu
Pol ím8_8 _________________
Útl íR8_8 Za † Rostislaval Vojkůvkul al živou
rodinu
Nel Kž8_8 MšelsvatálvelFulneku
Hěrné
Nel íJ8_8 Za † JosefalSkočkalživoulrodinu
Pol ím8_8 ZalrodinulPavinskouylVáchovu
alVlčkovu
Stl í98_8 Za † rodičelJančálkovylalza † alživou
rodinu
Nel Kž8_8 MšelsvatálvelFulneku
Lukavec
Nel íJ8_8 RpjjlZaljezdcelokololosení
Pol ím8_8 KřížlmK
Čtl Kj8_8 ___________________
Nel Kž8_8 MšelsvatálvelFulneku
Vrchy
Nel íJ8_8 Za † Mariilal Oldřicha Turovskýchy
rodičelalsourozencelzloboulstran
Pol ím8_8 Mšelsvatálzalfarnost
Nel Kž8_8 MšelsvatálvelFulneku

