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

D EN P ÁNĚ
Neděle Božího milosrdenství

28. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Svátek Božího milosrdenství zaujímá
nejdůležitější místo mezi všemi formami pobožnosti k Božímu
milosrdenství, které byly
sestře Faustyně zjeveny.
Volba neděle není náhodou. Je to první neděle
po Velikonocích. O Velikonocích si celá Církev
připomíná dílo Božího
vykoupení, které je úzce
spjaté s Božím milosrdenstvím, vzpomínaným
a slaveným na svátek
Božího milosrdenství.
Toto vykoupení je projevem Božího milosrdenství pro celý svět.
Pán Ježíš spojil s tímto
svátkem veliké přísliby:
„Kdo toho dne přistoupí
k Prameni života, ten
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“ Pramenem života je přitom
svátost smíření a Eucharistie.
„V tento den je otevřeno nitro mého
milosrdenství; celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíží.“
Pro ty, kteří se pokládají za veliké

hříšníky, pro které už není Božího odpuštění,
Pán Ježíš zároveň vzkazuje: „Ať se žádná
duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly
jak šarlat.“
„Žádná duše nenalezne
ospravedlnění, dokud se s
důvěrou neobrátí k mému
milosrdenství, a proto má
být první neděle po Velikonocích svátkem milosrdenství a kněží mají v ten den
duším říkat o tom mém
velkém a bezedném milosrdenství.“
Svátek Božího milosrdenství se tedy stává Bohem
stanovenou chvílí setkání
člověka s jeho milosrdenstvím. Pokud tedy chceme
dosáhnout a získat milosti
slíbené Pánem Ježíšem,
musíme více důvěřovat
jemu, než sami sobě. Více
poslouchat jeho slova, než
hlas našeho srdce, které
nám někdy hodně věcí vyčítá a my si s tím nedokážeme poradit. Stojí
za to vzpomenout si zde na slova sv. Pavla,
který říká, že Bůh je větší než naše srdce a
výčitky svědomí, které máme a které pramení
z naší minulosti.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 29.4.
svátek sv. Kateřiny Sienské
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 11,25-30
Spolupatronka Evropy, která
usmiřovala,
obnovovala.
Dokázala nežít ve tmě, ale ve
světle. Takové ženy potřebujeme i dnes. Co mohu udělat
pro evropské hodnoty já?
ÚTERÝ 30.4.
Sk 4,32-37
Jan 3,7b-15
U podobných snah, které se
nám vybaví, je třeba zdůraznit
prvek dobrovolnosti! Jedině
tak, ve víře v Toho, jehož solidaritu napodobuji, je možné
blížit se k ideálu společného
vlastnictví.
STŘEDA 1.5.
Sk 5,17-26
Jan 3,16-21
Sk
5,17-26
I dnes přes mříže a dveře žalářů působí evangelium. Budu
myslet na ty, kteří trpí pro
hlásání Krista. Jak se mohu
víc podílet na jeho zvěstování?
ČTVRTEK 2.5.
Sk 5,27-33
Jan 3,31-36
Neohroženost a přímost při
hlásání Pravdy vyvolává i
dnes nenávist. Kéž si uvědomíme, že u mnohých odpůrců
taktizování nepomůže.
PÁTEK 3.5.
svátek sv. Filipa a Jakuba
1 Kor 15,1-8
Jan 14,6-14
„Tak dlouho jsem s vámi a
neznáš mě?“ – neplatí tato
výtka i mně? Vždyť tolikrát
jsem už slyšel: cesta, pravda,
život…
2 Den Páně

1. čtení Sk 5,12-16
Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v
lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v
Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s
velkou úctou. Stále rostl počet mužů i žen, kteří
přijímali víru v Pána. Dokonce i na ulici vynášeli
nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka, aby,
až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na
někoho z nich. Také z okolních měst se sbíhalo
do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné i
trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni.

Žalm 117
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá na věky.
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.“
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!
Hospodine, dej spásu, – Hospodine, popřej zdaru! – Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově
jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova domu. –
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.

2. čtení Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Království i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem se pro
hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi
na ostrov, který se jmenuje Patmos. A jednou v
den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem
za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Své
zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním
obcím.“ Obrátil jsem se, abych se podíval po tom

hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed
těch svícnů postavu podobnou Synu člověka,
oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým
pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl:
„Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý.
Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a
mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své
vidění: nynější i to, které přijde později.“

Texty k rozjímání

SOBOTA 4.5.
Sk 6,1-7
Jan 6,16-21
I dnes se církev musí dělit o
své kompetence, dle potřeby
společenství. Tím se služba
nástupců apoštolů neumenšuje, naopak roste! Kéž neváhám ani já dát se k dispozici!
Budu víc prosit za ty, kdo
církvi slouží.
Evangelium Jan 20,19-31
NEDĚLE 5.5.
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 3. neděle velikonoční
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dve- Sk 5,27b-32.40b-41
5,11-14
ře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj Zj
Jan 21,1-19
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu Ohlášky
jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i
já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a ♣ Na opravu a údržbu chrámu
Svaté Zemi se vybralo
řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy ve
10 740 Kč. Do postniček jste
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neod- letos vložili 5 650 Kč.
pustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze ♣ Měsíc květen je zvlášť zaDvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když svěcený Matce Boží, Panně
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli Marii. Zveme Vás všechny
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud k modlitbě litanii k Panně
v rodinách a v naších
neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a ne- Marií
kostelích. Májové pobožnosti
vložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou budou vždy po mši svaté.
ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho ♣ Ve středu 1. května si přiučedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel pomínáme svátek svatého
zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: Josefa dělníka, snoubence
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem Panny Marie a patrona všech
otců, rodin a
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož pracujících,
Církve. Zveme na mši svatou
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ v 18 hodin do Fulneku v 19
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ hodin do Děrného.
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. ♣ Ve čtvrtek zveme po mši
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Je- svaté do kostela ve Fulneku
žíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho na adoraci „Za prohloubení
v rodinách a za nová
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. víry
kněžská a řeholní povolání“.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Je- ♣ Tento týden je první pátek
žíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
život v jeho jménu.
k Nejsvětějšímu Srdci JežíšoDen Páně 3

Ohlášky
vu. Připomínáme, že příležitost ke svátosti smíření je každý den během týdne půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme v pátek zpovídat
už od 17 hodin. Také budeme
navštěvovat naše nemocné.
♣ V pátek po mši svaté budou
mít setkání ministranti.
♣ V sobotu v 15:30 zveme na
modlitbu růžence a v 16:00 na
mši svatou s nedělní platností
do Jerlochovic. Od 15:30 bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
♣ Příští týden bude pravidelná
sbírky na opravy farního kostela.
♣ V neděli 5. května po mši
svaté bude požehnána hasičská zbojnice v Lukavci.
♣ V neděli 5. května 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
pouť ke svatému Jiří v 15 hodin. Po mši svaté zveme
k eucharistickému průvodu.
♣ V neděli 5. května v kostele
svatého Fabiána a Šebestiána
v Praze Liboci uzavřou svátostné manželství Martin Ertelt z Fulneku a Iva Štichauerová. Bůh žehnej jejich lásce.
♣ V neděli 19. května budeme
v Jestřábí slavit poutní mši
svatou k sv. Janu Nepomuckému.
♣ Před předání kostela
k opravám se budou konat
vždy v sobotu a také ve středu
1. a 8. května brigády. Prosíme ty. kteří by přišli ve středu
1. května na brigádu, aby se
přihlásili u o. Jozefa.
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Úmysly mší svatých

28.4. - 5.5.2019
Fulnek

Ne 28.4. Mše svatá za farnost
Út 30.4. Za dar zdraví a Boží ochranu
St
1.5. Za † Věru Diasovou
Čt
2.5. ____________________
Pá 3.5. Za členy živého růžence
So 4.5. Za † Růženu Kubovou, manžela,
rodiče a živou rodinu
Ne 5.5. Za syna Jiřího, rodiče Holíkovy
a živou rodinu
Stachovice
Ne 28.4. Mše svatá za farnost ve Fulneku
Út 30.4. Za členy živého růžence
Ne 5.5. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Berešíkovu a Ozaniakovu a živou
rodinu
Děrné
Ne 28.4. Mše svatá za farnost ve Fulneku
St
1.5. Za hasiče
Ne 5.5. Za † Františka, Vlastíka, Milana
a Zuzku
Lukavec
Ne 28.4. Mše svatá za farnost ve Fulneku
Čt
2.5. Za členy živého růžence
Ne 5.5. Za hasiče

Vrchy
Ne 28.4. Mše svatá za farnost ve Fulneku
Ne 5.5. 15:00 Poutní mše svatá

