LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

D EN P ÁNĚ
4. neděle velikonoční

7. května

neprodejné

K zamyšlení
Jsou křesťané takové hloupé ovce?
Bez rozumu? Na první poslech by
evangelium takový dojem vzbudit
mohlo a, navíc, mohlo by i trochu odradit: kdo by chtěl vypadat jako
"ovce"? Už Mussolini pronesl výrok,
že je lepší žít jeden den jako lev než
sto dní jako ovce. Jenže ovce z evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty
"důvtipné", protože nalezly cestičku k
životu. Vědí, že
bez Krista není
možné dojít k
pastvinám skýtajícím potravu.
Být ovcí nám
není úplně vrozené: chtěli bychom být spíše
lvy, kteří se prosadí silným hlasem a vlastní silou, "uloví potravu".
Lev poslouchá svůj silný řev, ovce
slyší hlas pastýře. Lev loví a spoléhá
pouze na svou rychlost, hbitost, sílu.
Ovce si nechává potravu dát, přesněji
nechává se k pastvině vést. A kdo je
ovcí "v duchu evangelia", je obezřetný, protože se nechává obdarovat, dovést k "travnatým nivám". Takový
nebude mít nedostatek.
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k
pastvinám "stádo" anonymních ovcí.
Každého volá jménem, každého jinak,
zcela osobně - tím nejvlastnějším a
nejdůvěrnějším jménem. Toto zcela
osobní volání prozrazuje, že má s kaž-

dým z nás jedinečný vztah. Ví o tom, kde se
každý z nás nachází a vábí, přitahuje k sobě
"provázky lidské něžnosti, provázky milování" .
Největší paradox nastává však tehdy, když
křesťan slyší Ježíšův hlas a přitom jde za hlasem cizím. Když slyší evangelium a přitom
uvažuje a jedná podle svých citů, podle standardu okolí, mediálních hvězd. Když považuje Krista za toho lupiče a zloděje, který přichází, aby plány,
touhy,
vztahy
ničil. Není pak
lepší od takového "pastýře" utíkat? Boží slovo
nás však ubezpečuje, že taková
představa o Kristu by byla naprosto falešná.
Jako dobrý pastýř Ježíš totiž vyvádí z našich
vysněných klamných lučin, které neslibují
tučnou pastvu, ale jen krátkodobé uspokojení
pocitu hladu (naše zbožněné vztahy, plány,
hmotné či duchovní dary). Klamné pastviny,
kde jsou ukryti draví vlci, připraveni vyjít a
rozsápat. A ovce se zachrání tehdy, když se
drží blízko svého pastýře, bedlivě nastraží
uši, aby nepřeslechly jeho hlas a nevydaly se
po falešné stezce.
Poslouchat hlas pastýře, jít za ním… to můžeme jen tehdy, když považujeme Krista za
dobrého pastýře. Ba co víc: za pastýře věrného, který vede i v temném údolí životní krize,
v temném údolí skleslosti a celkového vyčerpání.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 2,14a.36-41

PONDĚLÍ 8.5.
Sk 11,1-18
Jan 10,11-18
Nebýt Petrova vidění a jeho
odhodlání vyvodit z něj důsledky, nerozšířilo by se Kristovo evangelium mimo židovský národ. I dnes chce být
Pán hlásán, kam se nám nechce jít…

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti
apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je
úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Když to uslyšeli,
proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních
apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého.
Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale
ÚTERÝ 9.5.
také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá
Sk 11,19-26
Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je zaJan 10,22-30
Barnabášovi se podařilo zís- přísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvrácekat Šavla pro spolupráci. Po- ného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijakouším se i já někoho zapojit li, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo na tři
do Kristova díla? Neodrazuji? tisíce lidí.

STŘEDA 10.5.
Sk 12,24 – 13,5a
Jan 12,44-50
Když vidím, jak se Boží slovo
šířilo, musím si uvědomit:
nechci mít na křesťanství
„monopol“ a tak zvěst podle
svých představ omezovat.
ČTVRTEK 11.5.
Sk 13,13-25
Jan 13,16-20
Pavel před zraky posluchačů
odhaluje historii spásy. I já si
chci uvědomit svůj vlastní
příběh; to, jak mě Bůh provázel v mém životě.
PÁTEK 12.5.
Sk 13,26-33
Jan 14,1-6
Dějiny spásy vrcholí ve vzkříšení! Dokázal bych podobně
jako Pavel přiblížit radostnou
zvěst těm hledajícím, kteří o

2 Den Páně

Žalm 22
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje
mou duši.
Vede mě po správných cestách, – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu
se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl,
– ty jsou má útěcha.
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
mého života, – přebývat smím v Hospodinově
domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. čtení 1 Petr 2,20b-25
Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte
trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli
povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal
vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On
nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřím-

ného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal
vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na
svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho
ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné
ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci
svých duší.

Texty k rozjímání
ni dnes stojí?

SOBOTA 13.5.
Sk 13,44-52
Jan 14,7-14
Pohané se „radovali a velebili
slovo Páně“. Naproti tomu ti,
kterým bylo hlásání v první
řadě určeno, žárlili a poštvali
Evangelium Jan 10,1-10
zbožné ženy. Není nám to
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo ne- povědomé?
vchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy,
to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je NEDĚLE 14.5.
pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho 5. neděle velikonoční
hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když Sk 6,1-7
všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce 1Pt 2,4-9
ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím Jan 14,1-12
však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože
hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto při- Pouť rodin
rovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím Centrum pro rodinu a sociální
vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli péči Ostrava ve spolupráci
přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neu- s poutním místem Mariahilf u
poslechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, Zlatých Hor srdečně zve
bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a v sobotu 13. května na diecéznajde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabí- ní pouť rodin. Program začne
jel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život modlitbou růžence s Fatimským apoštolátem ve 13.30.
a aby ho měly v hojnosti.“
Poutníky přivítá a při mši svaté ve 14 hodin povzbudí bisOhlášky
kup František Václav Lob♣ Odjezd autobusu na poutní zájezd do Krakowa kowicz. Pro děti je připravena
je v pondělí 8. května v 5:15 z náměstí ve Fulne- aktivita ‚Putování s Marií‘,
kde budou děti v lese plnit
ku. Svačinu sebou.
♣ V pátek v 18 hodin zveme biřmovance do kos- úkoly tematicky zaměřené na
tela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro mlá- život Panny Marie. Pro rodiče
dež. Po mši svaté budou mít setkání biřmovanci. je připravena v 16 hodin před♣ Příští týden bude platit mimořádný pořad bo- nášku MUDr. M. Fridrichové
hoslužeb: sobota 13.5. – 17:00 Lukavec, 18:00 – na téma „Zvládnou naše děti
Děrné, neděle 14.5. – 7:30 – Stachovice, 9:00 – manželství a rodinu?“ a v 17
hodin program ukončí závěFulnek, 10:30 – Vrchy.
♣ V neděli 14. května srdečně zveme na pouť do rečné požehnání.
Jestřábí k sv. Janu Nepomuckému. Z Fulneku
Den Páně 3

Ohlášky
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13:30 u kostela Nejsvětější
Trojice ve Fulneku. V Jestřábí
začne poutní mše svatá v 15
hodin. Budeme putovat na
úmysl pevné víry pro naše
biřmovance.
♣ V neděli 14. května v 16:30
zveme na faru na setkání rodiče a děti, které se připravují k
prvnímu svatému přijímání.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně
Marii. Zveme Vás všechny
k modlitbě litanii loretánské
k Panně Marií v rodinách a v
naších kostelích. Májové pobožnosti budou vždy po mši
svaté.
♣ Animátorky děkanátu Bílovec zvou všechny holky od 5.
do 9. třídy na dívčí jízdu Mezi
námi děvčaty, které se uskuteční 13. - 14. května. Začátek
v 9 hodin ráno v domečku na
Pohoři. Bližší informace na
plakátku nebo u Barči Matůšů.
♣ Zveme do křížové chodby
kostela ve Fulneku na výstavu
MATKA TEREZA – SVĚTLO V TEMNOTĚ DNEŠKA.
♣ V neděli 21. května zveme
v 9 hodin děti a jejich rodiny
do kostela ve Fulneku na mši
svatou a oslavu 1. výročí svátosti přijímání .
♣ Od května do října bude
vždy v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16
hodin otevřen kostel Nejsvětější Trojice k prohlídkám.
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Úmysly mší svatých

7.5. - 14.5.2017
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

7.5. Na přímluvu svatého Josefa za farní
společenství mužů a otců a jejich
rodiny
9.5. Mše svatá za farnost
10.5. Za † Marii Žlebkovou a vnuka Petra
11.5. Za zdraví a Boží pomoc a požehnání
do dalších let
12.5. Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
13.5. ___________________
14.5. Za † rodiče Ducovy, Blinkovy a živou
rodinu
Stachovice

Ne 7.5. Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Út
9.5. Za † Vlastimila Čecháka a jeho vnuka
Ne 14.5. Za † Josefa Ševčíka a rodiče
Děrné
Ne

7.5. Za † Františka, Vlastíka, Milana
a Zuzku
St 10.5. Za † a živou rodinu Mangoltovu
So 13.5. 18:00 Za † rodiče Dubcovy a duše
v očistci
Lukavec
Ne 7.5. Za † a živé lukavecké hasiče
Čt 11.5. _______________________
So 13.5. 17:00 Za všechny matky k jejich
svátku
Vrchy
Ne

7.5. Za † Stanislava Adamuse, za † sestru
Naděždu Konečnou a manžela
Ne 14.5. Za všechny matky k jejich svátku.

