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

DEN PÁNĚ
4. neděle postní

30. března

neprodejné

K zamyšlení
Naši pouť postní dobou dnes ozařuje
zvláštní světlo. Zve nás, abychom se
hlouběji setkali s Pánem Ježíšem. Slepec
z evangelia přešel z temnoty do světla
víry v Ježíše - v toho, který k němu mluví a který stojí před ním. Uvěřit, že nám
někdo vrátil zrak, není až tak těžké. Ale
uznat, že situaci, v níž
se nacházíme, způsobilo
něco, co neznáme - k
tomu už potřebujeme
určitou víru. Avšak
osobně se setkat s tím,
který změnil náš život,
vytrhl nás z temnot slepoty a převedl nás do
jasu svého dne, k tomu
je třeba hluboké víry.
Právě o tuto víru máme
neustále usilovat. Nesmíme se spokojit s vírou, že jsme dobří křesťané: celým svým životem máme vydávat svědectví o onom setkání, které nás
nerozlučně spojilo s Ježíšem Kristem,
pravým zdrojem našeho života. Ježíš od
nás nechce, abychom věřili nějakému
abstraktnímu učení, ale zve nás, abychom "k němu zcela a bezpodmínečně
přilnuli". Ptá se nás: "Chceš se se mnou
setkat? Chceš pro mě žít?"
Každý den a každou hodinu stojí Pán
před námi a mluví k nám. Je-li on mým

světlem, mohu v jeho jasu správně vidět a
na mém životě se mohou projevit veliké
skutky, které Bůh vykonal pro svou slávu.
Pane Ježíši, zářivé světlo Otcovy slávy,
jsme zde u tvých nohou jako slepci, kteří si
ani neuvědomují, že jsou nemocní. Shlédni
na nás, Synu Davidův,
jako jsi shlédl na své
učedníky, když je na
hoře Tábor přemohl spánek. Vzbuď nás, Pane
Ježíši, pravé slunce, které nikdy nezapadá, a
osviť nás, abychom se
radovali. Uzdrav nás,
Pane Ježíši, lehounkým
dotykem Božího prstu a
svým Slovem, které otevírá oči i srdce člověka
pravému světlu. Pošli
nás, Pane Ježíši, k věčným vodám koupele nového života. Dej
nám, Pane Ježíši, svou Matku, která pro
nás jako zlatý džbán nabírá z tvého srdce,
jež se pro nás nechalo probodnout na kříži,
jako z věčného pramene živou vodu. Ježíši,
buď naší silou ve zkouškách víry, které se
nevyhýbají nikomu a nevyhnuly se ani tobě, našemu Pánu. Zjev se nám, Pane Ježíši,
věčné světlo nikdy nekončícího dne, a vlož
na naše rty výkřik uzdraveného slepce:
"Věřím, Pane!"

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 31.3.
Iz 65,17-21
Jan 4,43-54
„Nebude se vzpomínat na to,
co minulo.“ Bůh má i pro tebe
připravené věci nové, dobré a
lepší, než jsi dosud zažíval.
Uvěříš mu?
ÚTERÝ 1.4.
Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16
Široká řeka Boží lásky a milosrdenství, řeka hluboká,
dávající život...

1. čtení 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a
Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh olejem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, protože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ Když
Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě
tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný.“
Hospodin však řekl Samuelovi: „Nevšímej si jeho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vylučuji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí
podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“ Jesse
předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Samuel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil nikoho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“
Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten pase
stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro něho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepřijde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s
krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hospodin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel vzal
roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů.
Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospodinův duch.

STŘEDA 2.4.
Iz 49,8-15
Jan 5,17-30
Ten, který se slitoval, který
nezapomíná, který tě vyslyšel,
v čas spásy ti pomohl a chránil tě; ten tě posílá, abys o
jeho milosrdenství vydával Žalm 22
svědectví, aby i druzí se mohHospodin je můj pastýř,
li radovat tvojí radostí – radostí ze spásy a odpuštění.
nic nepostrádám.
ČTVRTEK 3.4.
Ex 32,7-14
Jan 5,31-47
„Hospodin se nad nimi slitoval.“ Hospodin se nad tebou
slitoval. Hospodin se nad tebou slitovává. Jaká bude tvoje
odpověď v dnešní den?

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,
PÁTEK 4.4.
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Mdr 2,1a.12-22
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
Jan 7,1-2.10.25-30
Text prorocky líčící Kristovu mého života, – přebývat smím v Hospodinově
situaci je i pozváním k mod- domě – na dlouhé, předlouhé časy.
litbám za ty, kteří jsou kdeko2 Den Páně

2. čtení Ef 5,8-14
Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem
v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla
totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a
v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pánu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných
skutcích tmy; spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť
člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé
potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se
v pravém světle. Všechno totiž, na co se vrhne
světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v Písmu:
„Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě
osvítí.“

Texty k rozjímání
li na světě za svoji víru trápeni a pronásledováni.
SOBOTA 5.4.
Jer 11,18-20
Jan 7,40-53
Jeremiáš svoji při svěřuje
Hospodinu, na něj spoléhá,
kvůli němu je jako krotký
beránek, kterého vedou na
porážku. V čem si z něj mohu
vzít příklad pro svůj život?

Evangelium Jan 9,1-41

NEDĚLE 6.4.
Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození 5. neděle postní
Ez 37,12-14
slepý. Plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel Řím 8,8-11
mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v ryb- Jan 11,1-45
níku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel
tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Souse- Postní duchovní obnova
dé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není
to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: Pátek 4.4.
„Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ 17:00 přednáška
On řekl: „Jsem to já.“ Přivedli toho bývalého 17:45 křížová cesta
slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal blá- 18:15 mše svatá
to a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také Sobota 5.4.
farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. 9:00 - 11:00 příležitost ke
On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl
svátosti smíření
jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten 15:00 mše svatá
člověk není od Boha, protože nezachovává sobo- 16:00 přednáška pro dospělé
tu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk 16:00 adorace děti a mládež
dělat taková znamení!“ A nemohli se dohodnout. 17:00 přednáška pro děti a
Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm
mládež
říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to 17:00 adorace pro dospělé
prorok.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a
20:00 kostel sv. Petra
ty nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se
a Pavla Děrné – ado
dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu:
race a večer chval.
„Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je
to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl:
„Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na V neděli bude mít o. Josef
to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kole- kázání při mši svaté ve všech
kostelích naší farnosti.
na.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na diecézi se vybralo 10 093 Kč.
♣ Ve čtvrtek 3. dubna zveme
po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská a řeholní povolání“. Tento týden povedou
adoraci květinářky.
♣ Na vesnicích zveme na
křížovou cestu, která se koná
půl hodiny před mší svatou.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ Zveme na postní duchovní
exercicie, které se budou konat v naší farnosti od 4. – 6.
dubna. Přednášet bude o. Josef Gruba SAC. Naplánujte
svou osobní účast na exerciciích.
♣ V neděli 6.4. v 16:30 se
uskuteční na faře setkání rodičů a dětí, které se připravují
k prvnímu svatému přijímání.
♣ Ve Stachovicích se bude
od pondělí 30.3. opravovat
chodník okolo kostela. Prosím, dbejte na svou bezpečnost.
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Úmysly mší svatých

30.3. Fulnek

Ne 30.3. Mše svatá za farnost
Út
1.4. Za † a živou rodinu Mouchovu
St
2.4. Za † rodiče Sekerakovy a prarodiče
Čt
3.4. ____________________
Pá
4.4. Za členy živého růžence
So
5.4. ____________________
Ne 6.4. Za † Jindřišku Šulkovou a živou rodinu
Stachovice
Ne 30.3. Za † Josefa Růčku, Olgu Růčkovou a
Janu Adámkovou
Út
1.4. Za † a živé členy živého růžence
Ne 6.4. Za † rodinu Ertelovu a Divínovu
Děrné
Ne 30.3. Za † Pavla Vávru a za † a živou rodinu Vávrovu
St
2.4. Za † rodiče Jančálkovy a živou rodinu
Ne 6.4. Za † Antonína Svobodníka,
za † a živou rodinu Svobodníkovu
Lukavec
Ne 30.3. Šindler 100
Čt
3.4. Za členy živého růžence
Ne 6.4. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 30.3. Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu
Ne 6.4. Za † Bedřicha Víchu, manželku,
rodiče, sourozence a za † zetě Karla

