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D EN P ÁNĚ
Neděle Božího milosrdenství

23. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Žádné dveře nejsou tak pevně zavřené
… pro Krista. Žádný zámek, ani závora jej nemohou zastavit. On je ten, který rozrazil bronzovou bránu a železnou závoru podsvětí, on je ten, který
přichází i zavřenými dveřmi. V obou
případech vyvádí člověka z vězení
smrti,
strachu,
uzavřenosti. Přichází, aby člověka vysvobodil. A
nepřichází
s
prázdnou: dává
dar pokoje. Dar
pokoje
silnější
než strach z okolí,
než úzkost o
vlastní
život.
Kristus
totiž
osvobozuje
od
starého člověka
ovládaného strachem, uzavřeného do sebe, neschopného vyjít ze sebe a nabídnout druhým
osvobození, nový život. Jen Kristus
může učinit tu proměnu, přivést na
svět nové stvoření vdechnutím oživujícího Ducha. Vdechnutím se rodí nový
člověk, který v síle darovaného Ducha
vychází: přijatý Duch jej totiž uschopňuje ke službě. Přijatý dar se jakoby
rozlévá a dává dál, a to skrze službu
smíření (komu odpustíte hříchy …).
Proud živé vody (dar životodárného
Ducha) tekoucí z probodeného Kristo-

va boku se nejprve rozlévá na apoštoly, skrze
ně pak na mnohé. Zkušenost těch prvních
učedníků má být i zkušeností dalších křesťanů: přijetí uzdravujícího Kristova pokoje,
daru Ducha ke službě (každý však přijme
jinou podobu této služby, a to podle Kristova
obdarování).
Pokud by učedníci zůstali
uzavřeni ve svém malém
společenství, nemohli by
dávat dál ten úžasný dar
nového života. Skanzenové křesťanství, uzavřené
do svých malých velkých
problémů, hledící jen na
vlastní pohodlí či prospěch, není životné: je
doslova neplodné, protože neplodí nové křesťany.
Učedníci byli zavřeni jen
krátce, někteří z nás jsou
možná zavřeni už dlouho:
a tak zakrněli, zkostnatěli. Nemá moc velký
smysl snažit se rozhýbat ztuhlou kostru:
smysluplnější je toužit po Duchu, který svým
vanutím tvoří nové kosti, šlachy a svaly, nové
nohy schopné vyjít a kráčet, nový jazyk
schopný hlásat veliké Boží činy.
Kristus může přicházet zavřenými dveřmi, ne
však zavřeným srdcem: on stojí u dveří a tluče. Je na nás, zda mu otevřeme ony dveře,
kterými nechce projít bez našeho souhlasu. A
klíčem k otevření je touha: kdo žízní po vodě
z Kristova boku, ať přistoupí; kdo touží, ať
zadarmo nabere vody života.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 24.4.
Sk 4,23-31
Jan 3,1-8
Z otřesného zážitku věznění
tryská společná modlitba. Následuje naplnění Duchem svatým a další vyslání. S odvahou! Takto se „posunuje“ v
síle Ducha svatého církev
dodnes…
ÚTERÝ 25.4.
svátek sv. Marka
1 Petr 5,5b-14
Mk 16,15-20
Vyslání jedenácti učedníků je
zde líčeno s jadrností, vlastní
Markovi, žáku svatého. Petra.
Naše působení má být inspirováno návratem k této prostotě.
STŘEDA 26.4.
Sk 5,17-26
Jan 3,16-21
Dnes budu zvlášť myslet na
ty, kdo se kvůli hlásání evangelia dostali do vězení. Nehrozí ale těžkosti i mně, pokud
vezmu
evangelium
opravdově? Usiluji o to vůbec?
ČTVRTEK 27.4.
Sk 5,27-33
Jan 3,31-36
Pronásledování a nenávist se
stupňuje. I dnes na mnoha
místech. Ale Boží slovo vyhladit ze světa nelze.

1. čtení Sk 2,42-47
Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se
prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak
kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v
chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v
radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili
se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co
den počet povolaných ke spáse a církvi.

Žalm 117
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: –
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Vrazili do mě, abych padl, – avšak Hospodin mi
pomohl. – Hospodin je má síla a statečnost, –
stal se mou spásou. – Jásot ze spásy – zní ve stanech spravedlivých.
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo,
– je to podivuhodné v našich očích. – Toto je
den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme
se z něho!

2. čtení 1 Petr 1,3-9

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu
nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista
máme živou naději na dědictví, které nepomine,
na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno
v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží
PÁTEK 28.4.
moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v
Sk 5,34-42
poslední době. A proto budete potom jásat, i
Jan 6,1-15
Radost, že směli pro evangeli- když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelium trpět! Nechybí v naší pře- jaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácsycené společnosti právě ten- nější než pomíjející zlato, které přece bývá čiště2 Den Páně

no v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude
vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho
ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a
zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž
spásy duše.

Evangelium Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam,
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu
jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i
já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a
řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze
Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud
neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou
ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho
učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel
zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli
život v jeho jménu.

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme k dalšímu programu
naší poutě k Božímu milosrdenství: 14:00 –
úvodní slovo o Božím milosrdenství a společná
adorace Nejsvětější Svátosti, 15:00 – korunka
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to druh radosti?
SOBOTA 29.4.
svátek sv. Kateřiny Sienské
Mt 11,25-30
Spolupatronka Evropy, žijící
v bouřlivém 14. století s jeho
temnými i světlými stránkami.
Dokázala nežít ve tmě, ale ve
světle. Usmiřovala, obnovovala. Dovedu popsat evropské
hodnoty a něco pro ně udělat?
Nebo jen přijímám výhody?
NEDĚLE 30.4.
3. neděle velikonoční
Sk 2,14.22b-33
1 Petr 1,17-21
Lk 24,13-35

Pouť do Krakowa
V pondělí 8. května zveme na
pouť do Krakowa
Program pouti:
· mše svatá v bazilice Božího
milosrdenství Krakow Lagiewniky
· presentace centra Božího
milosrdenství – návštěva
cely a hrobu sv. sestry Faustyny
· komentována prohlídka Centra svatého Pavla II.
· návštěva historického centra
Krakowa s hradem Wawelem.
Cena poutního zájezdu je 400
Kč. Odjezd z Fulneku náměstí
v 5:15.
Přihlášky, včetně 400 Kč, přijímají duchovní správci naší
farnosti 30. dubna.
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Ohlášky
k Božímu milosrdenství. Příležitost ke svátosti smíření:
13:00-16:00. Na kartičky uložené vzadu v kostele můžete
psát své úmysly, ty budou
čteny během modlitby korunky k Božímu milosrdenství.
♣ Ve středu zveme v 8:30 na
faru na setkání seniory.
♣ V pátek 28. dubna zveme
na mši svou s kázáním pro
mládež. Po mši svaté budou
mít setkání naši biřmovanci a
také zveme na setkání ministranty.
♣ V sobotu 29. dubna zveme
v 17 hodin na setkání děti,
které se připravují k prvnímu
svatému přijímání a jejich
rodiče. Děti poprvé přistoupí
ke svátosti smíření. Myslete
na ně ve svých modlitbách.
♣ V neděli 30. dubna srdečně
zveme do Vrchů na pouť
k svatému Jiří. Z Fulneku
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13 hodin u kostela svatého
Josefa. Ve Vrchách začne
poutní mše svatá v 15 hodin.
Po
mši
svaté
zveme
k eucharistickému průvodu.
Hlavním celebrantem mše
svaté bude o. Petr Bohačík,
farář z Březové.
♣ V letošním roce od 15. do
20. srpna bude probíhat Celostátní
setkání
mládeže
v Olomouci. Setkání je určeno pro mladé lidi od 14 do 30
let, kteří chtějí prožít několik
dní ve společenství svých vrstevníků. Přihlašovat se můžete přes elektronickou přihlášku. Zvýhodněná cena 950 Kč
platí při přihlášení do 31. 5. a
přijetí platby na účet do 12. 6.
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Úmysly mší svatých

23.4. - 30.4.2017
Fulnek
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23.4.
25.4.
26.4.
27.4.
28.4.
29.4.
30.4.

Mše svatá za farnost
Za † rodiče Fajmonovy, dceru a syna
______________________
______________________
______________________
Mše svatá za farnost
Za † Růženu Kubovou, manžela, syna
a živou rodinu
Stachovice

Ne 23.4. Mše svatá za farnost
Út 25.4. Za † Jiřího Vaška, rodiče z obou stran,
sourozence a Karla Růčku
Ne 30.4. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami, vnuka a živou rodinu
Děrné
Ne 23.4. Mše svatá za farnost
St 26.4. Na úmysl dárce
Ne 30.4. Za † Annu Skočkovou, za † a živou
rodinu
Lukavec
Ne 23.4. Mše svatá za farnost
Čt 27.4. Sokol 44
Ne 30.4. ______________________
Vrchy
Ne 23.4. Mše svatá za farnost
Ne 30.4. Poutní mše svatá - za farnost

