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

DEN PÁNĚ
5. neděle postní

6. dubna

K zamyšlení
Zatímco minulou neděli evangelijní úryvek slepce nijak blíž neurčoval, aby se v
něm mohl poznat každý z nás, v dnešním úryvku evangelista podává velmi
přesné popisy totožnosti některých
„účinkujících“, ale opět proto, abychom
se v nich našli i my. Jistý Lazar… ten,
kterého Pán miluje a Marie, ta, která
pomazala Pána olejem … (tj. ta, která
miluje Pána) – ty nejkrásnější určení
totožnosti, jaké si
jen můžeme představit.
„Identity
cards“, jejichž držiteli však nejsou jen
Lazar a Marta. Protože i ty jsi ten, kterého Pán miluje a i
ty jsi ta, která je
povolaná pomazat
ho olejem své lásky.
Další z postav je
například i Tomáš,
řečený
Blíženec
(Didymus), který
říká: „Pojďme i my,
ať zemřeme s ním“ Ano, všichni,
„všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni
v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti“, tedy už jsme zemřeli s ním. Spolu s Tomášem se však
musíme ještě naučit, že „zemřít s ním“,
znamená každý den umírat svým žádostem a dávat život za bratry. Jen tak se
stáváme podobní Pánovi – jeho
„blíženci“.

neprodejné

Dále Jan velmi přesně popisuje, kdo kde je
a kam jde: Marta chvátala Ježíšovi naproti,
Marie zůstala v domě, židé byli s ní v domě, Marta odešla a zavolala Marii, Marie
došla tam, kde byl Ježíš, Ježíš se zeptal:„Kde jste ho položili?“, přišel k hrobu… A naše pozornost se (logicky) soustřeďuje na hrob, odkud mrtvý Lazar vychází. Skutečný hrob, u kterého je potřeba
plakat, však není místo odkud vyšel Lazar,
a smrt, nad kterou je třeba
naříkat, není smrt Lazarova.
Tak jako Lazarův hrob, každý jemu podobný hrob se
jednou otevře, a tak jako
mrtvému Lazarovi zazní:
Pojď ven!“
Mnohem víc než Lazar můžou být v hrobě ti, kdo jsou
zdánlivě v domě. Například
z těch, kteří byli s Marií v
domě a těšili ji, mnozí z
nich viděli… a uvěřili, někteří však odešli k farizejům. Tu je mnohem horší
hrob než hrob Lazarův! Doopravdy smutný a zapáchající hrob nemusí
být jen za městem. Ve skutečném hrobě je
ten, kdo si zacpává uši před pozváním:
„Mistr je tu a volá tě!“ Už zapáchá ten, kdo
odmítá jít naproti Ježíšovi a místo toho jde
k farizejům. Kdo však poslechne a jako
Marie klesne Ježíšovi k nohám, pro toho se
každé místo, kde se nachází (třeba i hrob),
stane se místem, kde uvidí Boží slávu, neboť je tu Mistr!

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 7.4.
Dan

13,1-9.15-17.19-30.33-62

1. čtení Ez 37,12-14
Toto praví Hospodin Bůh: „Hle, já otevřu vaše
hroby, vyvedu vás z nich, můj lide, a přivedu vás
do izraelské země. Tu poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás ven, můj
lide! Vdechnu vám svého ducha a ožijete, usídlím vás ve vaší zemi, a tak poznáte, že já, Hospodin, jsem to řekl a vykonal“ – praví Hospodin.

Jan 8,1-11
Danielovo jméno znamená
„Bůh zjednává právo“. Kde
ve svém životě mohu být Danielem, kde je potřeba, aby
bylo zjednáno právo a já tomu
mohu napomoci? A kdo z
mého okolí potřebuje moji Žalm
modlitbu, aby se domohl práva?
ÚTERÝ 8.4.
Nm 21,4-9
Jan 8,21-30
Za koho se dnes mohu přimlouvat, aby byl zbaven jedu
hříchu, aby byl zachráněn z
moci zla?
STŘEDA 9.4.
Dan 3,14-20.91-92.95
Jan 8,31-42
Moje poslušnost Božím příkazům i v protivenství a nepřízni světa může být pro někoho
svědectvím o důležitosti Boha
a jeho přikázání v mém životě...
ČTVRTEK 10.4.
Gn 17,3-9
Jan 8,51-59
Padni spolu s Abramem na
svou tvář před Hospodinem,
děkuj za jeho smlouvu s tebou, za odpuštění tvých
hříchů, za obnovení smlouvy
skrze Kristovu smrt na kříži...
PÁTEK 11.4.
Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
2 Den Páně

U Hospodina je slitování,
hojné u něho je vykoupení.

Z hlubin volám k tobě, Hospodine, – Pane, vyslyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je nakloněn – k mé
snažné prosbě!
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, –
Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je odpuštění, –
abychom ti mohli v úctě sloužit.
Doufám v Hospodina, – duše má doufá v jeho
slovo, – má duše čeká na Pána – více než stráže
na svítání.
Více než stráže na svítání – ať čeká Izrael na
Hospodina, – neboť u Hospodina je slitování, –
hojné je u něho vykoupení. – On vykoupí Izraele
– ze všech jeho provinění.

2. čtení Řím 8,8-11
Bratři! Ti, kdo žijí svému tělu, nemohou se líbit
Bohu. Ale vy žijete ne podle těla, nýbrž podle
Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch
Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není
jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno
smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který
z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu
i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve
vás.

Evangelium Jan 11,1-45
Sestry tedy poslaly k Ježíšovi se vzkazem: „Pane,
ten, kterého miluješ, je nemocen.“ Když to Ježíš
uslyšel, řekl: „To není nemoc k smrti, ale k slávě
Boží, aby jí byl oslaven Boží Syn.“ Ježíš měl rád
Martu a její sestru i Lazara. Když tedy uslyšel, že
je nemocen, zůstal ještě dva dni v místě, kde byl.
Potom teprve řekl svým učedníkům: „Pojďme
znovu do Judska!“ Když Ježíš přišel, shledal, že
Lazar je už čtyři dny v hrobě. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, chvátala mu naproti. Marie zůstala v domě. Marta řekla Ježíšovi: „Pane,
kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím
i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to
dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu
odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a
život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít a
žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.
Věříš tomu?“ Odpověděla mu: „Ano, Pane, věřím, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na
svět.“ Když Ježíš viděl, jak pláče ona a jak pláčou i židé, kteří přišli zároveň s ní, v duchu byl
hluboce dojat, zachvěl se a zeptal se: „Kam jste
ho položili?“ Odpověděli mu: „Pane, pojď se
podívat!“ Ježíš zaplakal. Židé říkali: „Hle, jak ho
miloval!“ Ale někteří z nich řekli: „Copak nemohl ten, který otevřel oči slepému, také dokázat, aby on neumřel?“ Ježíš byl znovu hluboce
dojat a přišel ke hrobu. Byla to jeskyně a na ní
ležel kámen. Ježíš řekl: „Odstraňte ten kámen!“
Sestra zemřelého Marta mu namítla: „Pane, už
zapáchá, vždyť je tam čtvrtý den.“ Ježíš jí odpověděl: „Řekl jsem ti přece, že budeš-li věřit, uvidíš slávu Boží.“ Odstranili tedy kámen. Ježíš obrátil oči vzhůru a řekl: „Otče, děkuji ti, že jsi mě
vyslyšel. Já jsem ovšem věděl, že mě vždycky
vyslyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, který
stojí kolem mě, aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.“
Po těch slovech zavolal mocným hlasem:
„Lazare, pojď ven!“ Mrtvý vyšel, ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna a s tváří omotanou
šátkem. Ježíš jim nařídil: „Rozvažte ho a nechte
odejít!“ Mnoho z těch židů, kteří přišli k Marii a
uviděli, co Ježíš vykonal, v něj uvěřilo.

Texty k rozjímání
Navzdory všemu protivenství
se Jeremiáš pevně spoléhá na
Hospodina, připomíná si jeho
sílu a jistou pomoc, a to ho
vede ke chvále, ke zpěvu
Hospodinu. Dokážeš také v
trápeních a nejistotách svého
života od nich odhlédnout a
chválit svého Pána?
SOBOTA 12.4.
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56
I ty máš podíl na věčné
smlouvě pokoje, na Božím
požehnání, na jeho přebývání
mezi lidmi... Je tvým Bohem,
patříš do jeho lidu. Připomeň
si ve svém srdci tyto skutečnosti a vezmi si je do všeho
svého dnešního konání.
NEDĚLE 13.4.
Květná neděle
Iz 50,4-7
Flp 2,6-11
Mt 27,33-54

Bohoslužby svatého týdne
Farní kostel Fulnek
Zelený čtvrtek 17.4.
Velký pátek
18.4.
Bílá sobota
19.4.

18:00
18:00
19:00

Zmrtvýchvstání Páně 20.4.
Stachovice
7:30
Lukavec
8:00
Fulnek
9.00
Děrné
10:30
Vrchy
10:30
Velikonoční pondělí 21.4.
Pořad bohoslužeb jako v neděli
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Dnes v 16:30 se uskuteční
na faře setkání rodičů a dětí,
které se připravují k prvnímu
svatému přijímání.
♣ Na vesnicích zveme na
křížovou cestu, která se koná
půl hodiny před mší svatou.
♣ V pátek 11. dubna po mši
svaté zveme do Fulneku na
křížovou cestu městem.
Z tohoto důvodu nebude křížová cesta před mší svatou.
Příležitost ke svátosti smíření
bude od 17:30.
♣ V sobotu 12. dubna bude
v 16 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jestřábí.
♣ Příští neděli bude sbírka na
opravy kostelů a fary.
♣ V týdnu od 6. do 13. dubna bude probíhat Týden modliteb za mládež, který vyvrcholí připomenutím XXIX.
světového dne mládeže na
Květnou neděli. Ke společné
modlitbě zveme nejen mladé,
ale i příslušníky starší generace.

Svátost smíření
Lukavec čtvrtek 10.4. 16:00
Fulnek
neděle 13.4.15:00
Vrchy
pondělí14.4. 16:00
Stachovice úterý 15.4. 16:00
Děrné
středa 16.4. 16:00
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Úmysly mší svatých

6.4. Fulnek

Ne
Út

6.4. Za † Jindřišku Šulkovou a živou rodinu
8.4. Za † Bohumíra Krause a za živou
rodinu
St
9.4. Na poděkování za 55 let společného
života rodičů
Čt 10.4. Za † Boženu Augustinovou, manžela
a sourozence
Pá 11.4. Za † rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
So 12.4. Za † Vladimíra Vacka, rodiče, sourozence a za živou rodinu
Ne 13.4. Za † rodiče Zalabákovy a za živou
rodinu
Stachovice
Ne 6.4. Za † Mikovu a Šáchovu
Út
8.4. ___________________
Ne 13.4. Za † Ludmilu Ručkovou, manžela
a rodiče z obou stran
Děrné
Ne

6.4. Za † Antonína Svobodníka,
za † a živou rodinu Svobodníkovu
St
9.4. Za členy a členky živého růžence
Ne 13.4. Za † Věru Patermennovou a rodiče
Vrabcovy
Lukavec
Ne 6.4. Mše svatá za farnost
Čt 10.4. Kříž 72
Ne 13.4. David 50
Vrchy
Ne

6.4. Za † Bedřicha Víchu, manželku,
rodiče, sourozence a za † zetě Karla
Ne 13.4. Za † Marii a Oldřicha Turovských,
rodiče a sourozence z obou stran

