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

D EN P ÁNĚ
6. neděle velikonoční

21. května

neprodejné

K zamyšlení
V jakém vztahu jsou láska k Bohu a
přikázání? Jen těžko se nám daří spojit
tyto dvě roviny. Zdá se nám, že láska a
přikázání se sotva mohou potkat. Rádi
posloucháme o Bohu, který je láska,
ale když přijde řeč na nějaké
„přikázání“, něco se v nás bouří.
(„Proč se vlastně musíme brát, vždyť
se máme rádi? Láska je
přece to nejdůležitější,
ostatní jsou
pouhé formality… Já se s
Bohem setkávám
v
přírodě. Tam
se omnoho
lépe soustředím na modlitbu a vnímám jeho lásku. Lidi, kteří
chodí do kostela, stejně nejsou o nic
lepší křesťané…“ atd.) Jako bychom
očekávali, že Bůh si „zaslouží“ naši
lásku tím, že na nás nebude vymýšlet
nějaké předpisy a vrchovatě požehná
každé naše počínání. Vždyť on je přece láska! A když už musí být nějaké
přikázání, tak snad se můžou hodit k
tomu, abychom jejich zachováváním
„oslnili“
dobrotivého
Boha,
a
„zasloužili si“ ještě více té jeho lásky.
Ježíš sice říká: „jestliže mě milujete,

budete zachovávat má přikázání. A já budu
prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce... kdo
mě miluje, toho bude milovat můj Otec,“ nejde však o výměnný obchod, na jaký jsme
zvyklí: Vy budete zachovávat – já vám dám...
Kdo miluje Boha – toho bude milovat on...
Boží lásku si nelze zasloužit a ani to není
zapotřebí. Čeká na nás totiž již dávno předtím, než o ní vůbec
začneme
uvažovat.
„Bůh dokazuje svou
lásku k nám tím, že
Kristus umřel za nás,
když jsme ještě byli
hříšníky“.
Zachovávání přikázání
však neslouží ani k
tomu, abychom Bohu
vyjádřili svou lásku,
kterou
by
jinak
„nemohl
pocítit“.
Vždyť ten, kdo stvořil
lidské srdce velmi dobře zná jeho zákoutí
ještě dřív, než je ono samo odhalí. Zachovávání přikázání je teda spíš „adresou“, na níž
nás Bůh čeká, abychom ho našli, a na níž
nám dokonce nabízí „trvalé bydliště“ („Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje
přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já
zachovával přikázání svého Otce a zůstávám
v jeho lásce“. Říci: „Miluji Boha“, ale nemít
zájem o jeho přikázání, je stejně jako říci drahé osobě: „Miluji tě“, ale nezajímat se o to,
kde bydlí, kde ji lze potkat, a už vůbec netoužit po její blízkosti.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 22.5.
Sk 16,11-15
Jan 15,26 – 16,4a
Lydie zve Pavla a jeho doprovod do svého domu. Kéž je
nám tato srdečnost a pohostinnost vzorem. Mohu dnes
prosit za úzký vztah představitelů církve k rodinám.
ÚTERÝ 23.5.
Sk 16,22-34
Jan 16,5-11
I u nás v době pronásledování
docházelo k podobným příběhům. Nebýt věznění, mnozí
žalářníci by se o Kristu nedozvěděli… On chce být všude!

1. čtení Sk 8,5-8.14-17
Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co
Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž vycházeli nečistí
duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno
mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z
toho převelice radovalo. Když se apoštolové v
Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží
slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a
modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do
té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli
jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy
na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

Žalm 65
Jásejte Bohu, všechny země!

Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu
jeho jména, – vzdejte mu velkolepou chválu! –
Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěvuje tvé jméno.“ – Pojďte a pozorujte Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi!
Moře proměnil v souš; – suchou nohou přešli
STŘEDA 24.5.
řeku, – proto se radujme v Bohu! – Vládne svou
Sk 17,15.22 – 18,1
mocí navěky.
Jan 16,12-15
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vypráPosluchači zaměření k příliš- vět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh buď velenému „filozofování“ Pavlovo ben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal
slovo nepřijímají. Nejsem jim svou lásku.
se svou „moudrostí“ podob- 2. čtení 1 Petr 3,15-18
ný? Jaký kontrast oproti prosMilovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristému žalářníkovi z včerejšího
tu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se
příběhu!
před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší
naděje, ale ovšem s jemností a skromností. MusíČTVRTEK 25.5. slavnost te však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se
budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo
Nanebevstoupení Páně
pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je
Sk 1,1-11
přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak
Ef 1,17-23
2 Den Páně

Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste
udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl
jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen
podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

Texty k rozjímání

Mt 28,16-20
Úkolem vyslání začíná ve
světě úplně nová přítomnost
Krista. Z mého křtu vyplývá,
Evangelium Jan 14,15-21
že své působení odteď necháJežíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě miluje- vá i na mně!
te, budete zachovávat má přikázání. A já budu
prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s PÁTEK 26.5.
vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho neSk 18,9-18
může přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho
znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nene- Jan 16,20-23a
chám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký Z Pánových slov v nočním
čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, vidění je zřejmé ztotožnění se
protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen s křesťany. Patřím ve svém
den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve městě, ve své obci k „jeho
mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a
zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, lidem“? Může se o mě Kristus
toho bude milovat můj Otec a také já ho budu opravdu opřít?
milovat a dám se mu poznat.“
SOBOTA 27.5.
Ohlášky
Sk 18,23-28
♣ V návaznosti na výstavu „Matka Tereza – Jan 16,23b-28
světlo v temnotě dneška“ putují v naší farnosti Apollos, dobrý řečník, se výostatky Matky Terezy. Dnes zveme v 15 hodin
borně vyznal v Písmu, ačkoli
do kostela ve Fulneku na pobožnost u ostatků
Matky Terezy a v neděli 28. května zveme po znal jen křest Janův. Priscilla
mši svaté do kostela v Děrném a Lukavci s Akvilou mu vykládají Boží
k modlitbě na přímluvu svaté Matky Terezy a k nauku ještě dokonaleji! Věnuuctívání jejích ostatků.
ji trochu času, abych se sám
♣ V pátek v 18 hodin zveme biřmovance do kostela ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro mlá- zdokonalil ve víře? Přijímám
dež. Po mši svaté budou mít setkání biřmovanci. druhé bez předsudků?
♣ V sobotu 27. května zveme v 8 hodin na brigádu muže.
NEDĚLE 28.5.
♣ V neděli 28. května v 15 hodin přijme v kated- 7. neděle velikonoční
rále Božského Spasitele v Ostravě generální viSk 1,12-14
kář Mons. Martin David při slavnostní mši svaté
biskupské svěcení. Bližší informace najdete na 1 Petr 4,13-16
http://www.doo.cz/svecenibiskupa. Mši svatou Jan 17,1-11a
budete moci sledovat od 15 hodina na TV NOE.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Srdečně zveme na ve středu
31. května v 18 hodin do kostela ve Fulneku a v 19 hodin
do kostela v Děrném na primiční mši svatou, kterou odslouží palotinští novokněží.
♣ Na pouť děkanátu Bílovec
za nová kněžská a řeholní
povolání a za obnovu rodin
srdečně zveme v sobotu 3.
června do baziliky Navštívení
Panny Marie ve Frýdku Program: 16:00 modlitba sv. růžence, 17:00 adorace Nejsvětější Svátosti, 18:00 mše svatá, celebruje Mons. Martin
David, pomocný biskup ostravsko-opavský s kněžími
děkanátu Bílovec. Od 16:00 příležitost ke svátosti smíření. Na pouť pojedeme společně autobusem. Cena poutního
zájezdu je 100 Kč.
Děrné- Kostelec - 14:43,
Fulnek – náměstí- 14:45,
Fulnek – nádraží - 14:50,
Stachovice – kostel -14:55.
♣ Informační centrum Fulnek
zve 28. května v 16 hodin do
kostela Nejsvětější Trojice na
barokní koncert Jana Svěceného.
♣ 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.
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Úmysly mší svatých

21.5. - 28.5.2017
Fulnek

Ne 21.5. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
Út 23.5. Za † Libuši Borákovou
St 24.5. Mše svatá za farnost
Čt 25.5. Za † sestru Helenu, manžela a živou
rodinu
Pá 26.5. Za † rodiče, zetě s prosbou
o požehnání pro živou rodinu
So 27.5. Za † a živou rodinu
Ne 28.5. Za † Josefa Vrlu a živou rodinu
Stachovice
Ne 21.5. Za † Ludmilu a Josefa Hiršovy, rodiče
z obou stran, sourozence, Zdeňka
Bučka a živou rodinu
Út 23.5. Za † Františka a Marii Kubánkovy,
syna, dceru, zetě a živou rodinu
Ne 28.5. Za † Jaroslava Hirše, sourozence,
rodiče a živou rodinu
Děrné
Ne 21.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
St 24.5. Za † Ludmilu Šimurdovou
Ne 28.5. Na poděkování za přijatá dobrodiní
k výročí svatby
Lukavec
Ne 21.5. _____________________
Čt 25.5. Gold 17
Ne 28.5. Sokol 8
Vrchy
Ne 21.5. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava a dceru Vlastu
Ne 28.5. Za † Františku Hansgutovou, manžela,
děti a vnuky

