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

DEN PÁNĚ
Květná neděle

13. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Průvod s ratolestmi na začátku Svatého
týdne nás zve, abychom vírou přijali
Krista, který v nastávajícím týdnu prostřednictvím liturgického slavení zpřítomňuje tajemství spásy. I my se blížíme
k Jeruzalému – slavení liturgie dělá z
místa, kde se schází společenství věřících, místo, kde Ježíš
obnovuje svoji oběť.
Celá postní doba je
vlastně putováním
církve za Kristem,
který kráčí do Jeruzaléma – k završení
naší spásy. Čtyřicetidenní období, které
jsme začali s touhou
modlitbou obnovit
vztah s Bohem, půstem se osvobodit od
toho, co nás spoutává, a almužnou se
přiblížit k bratrům a
sestrám, nemělo být
samoúčelným asketickým cvičením, ale
naplněním Ježíšovy výzvy osvobodit
(odvázat) hříchem spoutanou svobodu a
schopnost sloužit a přivést – nasměrovat
celé své snažení a celý život ke Kristu.

Teď máme příležitost přimknout se k němu
ještě bytostněji a prostřít na jeho cestu
nejen svoje pláště, ale sebe samotné. Tak
přijmeme Boží slovo a staneme se příbytkem toho Boha, kterého žádný prostor nemůže obsáhnout.
„Prostřeme tedy před Krista sebe samotné
a ne svoje pláště či
neživé ratolesti a zelené větve, které dokáží
obveselit lidské oko
jen na krátkou chvíli a
pak ztrácejí mízu a
usychají. Prostřeme
sebe samotné, oděné
jeho milostí, ba dokonce jím samým,
protože „my všichni,
kteří jsme pokřtěni v
Krista, jsme se v Krista oblékli“. Padněme
mu k nohám jako prostřené pláště. Hříchem
jsme se stali rudí jako
šarlat, ale křestní koupelí spásy jsme se
stali bělejšími než sněhobílá vlna a můžeme Vítězi nad smrtí přinést už ne palmové
ratolesti, ale věnce vítězství“ (sv. Ondřej z
Kréty).

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 14.4.
Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
ÚTERÝ 15.4.
Iz 49,1-6
Jan 13,21-33.36-38
STŘEDA 16.4.
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25
ČTVRTEK 17.4.
Zelený čtvrtek
Ex 12,1-8.11-14
1 Kor 11,23-26
Jan 13,1-15
PÁTEK 18.4.
Velký pátek
Iz 52,13 – 53,12
Žid 4,14-16; 5,7-9
Jan 18,1 – 19,42
SOBOTA 19.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18
Ex 14,15 – 15,1
Iz 54,5-14
Iz 55,1-11
Bar 3,9-15.32 – 4,4
Ez 36,16-17a.18-28
Epištola Řím 6,3-11
Mt 28,1-10
NEDĚLE 20.4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Sk 10,34a.37-43
Kol 3,1-4
Jan 20,1-9

2 Den Páně

Evangelium Mt 21,1-11
Když se Ježíš a jeho učedníci přiblížili k Jeruzalému a přišli k Betfage u Olivové hory, poslal
dva učedníky napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte
ke mně. A kdyby vám někdo něco namítal, řekněte: ‘Pán je potřebuje a hned je pošle nazpátek.’“ To se stalo, aby se splnilo, co bylo řečeno
ústy proroka: „Řekněte siónské dceři: Hle, tvůj
král k tobě přichází pokorný, sedí na oslu, na
oslátku, mláděti soumara.“ Učedníci šli a udělali,
jak jim to Ježíš nařídil. Přivedli oslici a oslátko,
prostřeli na oslátko své pláště a on se na pláště
posadil. Veliké množství lidu pak prostřelo své
pláště na cestu, jiní sekali ze stromů ratolesti a
stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za
ním, volaly: „Hosana synu Davidovu! Požehnaný, který přichází ve jménu Páně! Hosana na výsostech!“ Jakmile vjel do Jeruzaléma, vzrušení
zachvátilo celé město a lidé se ptali: „Kdo je to?“
Ze zástupu jim odpovídali: „To je ten prorok,
Ježíš z galilejského Nazareta.“

1. čtení Iz 50,4-7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych
uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.
Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin,
mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své
líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi
však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

Žalm 21
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí
rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina,
ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“
Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě

svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu
všechny své kosti.
Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však,
Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi
na pomoc!
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, –
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se
bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni
z Jakubova potomstva.“

2. čtení Flp 2,6-11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Evangelium Mt 26,14-27,66
Pašije

Bohoslužby svatého týdne
Farní kostel Fulnek
Zelený čtvrtek 17.4. 18:00
Velký pátek
18.4. 18:00
Bílá sobota
19.4. 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.

Velikonoční svátost smíření
Fulnek
Vrchy
Stachovice
Děrné

neděle 13.4.
pondělí 14.4.
úterý 15.4.
středa 16.4.

15:00
16:00
16:00
16:00

Ohlášky
♣ Dnes v 15 hodin srdečně
zveme do kostela ve Fulneku
k velikonoční svátosti smíření.
♣ Dnešní nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. Mše
v úterý a ve středu jsou beze
změn. Na obřady Velikonočního třídenní zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice
ve Fulneku. Na Zelený čtvrtek a Velký Pátek začnou liturgie v 18 hodin, na Bílou
sobotu v 19 hodin.
♣ Na Zelený čtvrtek a Velký
pátek nebudou odpolední adorace. Po liturgii Velkého pátku se začneme modlit novénu
a korunku k Božímu Milosrdenství.
♣ Po liturgii na Zelený čtvrtek
od 20 do 22 hodin zve mládež
do fulneckého kostela
k adoraci Svátosti oltářní, při
které si připomeneme Ježíšovu modlitbu v Getsemanech.
♣ Již tradičně na Velký pátek
zve mládež na společné putování do Hradce nad Moravicí
zakončené modlitbou křížové
cesty na Kalvárii. Sraz v 7:30
na ulici Děrenská ve Fulneku,
popř. v 8:15 u hasičárny
v
Lukavci.
Návrat
v odpoledních hodinách autobusem – s sebou cca 30 Kč.
♣ Na Velký pátek 18. dubna
budeme ve Fulneku a také na
vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné a doneseme
svaté přijímání.
♣ V pátek dodržujeme přísný
půst a v sobotu se doporučuje
zdrženlivost od masa.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Páteční křížová cesta ve
Fulneku začne v 17:15.
♣ V sobotu od 9 do 17 hodin
bude možnost adorace u Božího hrobu. Prosíme farníky,
aby se zapsali na adorační
službu.
♣ Sbírka, která se koná během uctívání kříže a sobotní
adorace u hrobu Páně, bude
předána na ochranu a údržbu
chrámů ve Svaté Zemi.
♣ Příští neděli na Boží hod
velikonoční budeme po mši
svaté světit pokrmy.
♣ Na velikonoční neděli od
13 hod. se v Lukavci uskuteční tradiční Jízda okolo osení.
♣ Na svátek Božího milosrdenství v neděli 27. dubna se
koná svatořečení dvou papežů - Jana Pavla II. a Jana
XXIII. Přímý přenos ze Svatopetrského náměstí ve Vatikánu začne v 10.00.
♣ V neděli na svátek Božího
milosrdenství srdečně zveme
do kostela ve Fulneku na mši
svatou, která začne ve 14 hodin. Hlavním celebrantem
mše svaté bude otec Vítězslav
Řehulka. Od 13 hodin bude
příležitost ke svátosti smíření.
V 15:30 začne hodina Milosrdenství.
♣ Vojtěch Lipinský a Kateřina Lekešová oznamují, že
dne 26.4. ve 12 hodin
v kostele Sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě Pustkovci si
navzájem udělí svátost manželství. Bůh žehnej jejich lásce.
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Úmysly mší svatých

13.4. Fulnek

Ne 13.4. Za † rodiče Zalabákovy a za živou
rodinu
Út 15.4. ____________________
St 16.4. ____________________
Čt 17.4. Za † rodiče, sourozence a jejich rodiny
Pá 18.4. Obřady Velkého pátku
So 19.4. ____________________
Ne 20.4. Za † manžela Petra Besedu a rodiče
z obou stran
Stachovice
Ne 13.4. Za † Ludmilu Ručkovou, manžela
a rodiče z obou stran
Út 15.4. Za † Jaroslava a Jindřišku Mikulcovy
Ne 20.4. Za † Evu Sýkorovou
Děrné
Ne 13.4. Za † Věru Patermennovou a rodiče
Vrabcovy
St 16.4. Za † a živou rodinu Inemannovu,
Čížovu a Golovu
Ne 20.4. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
Lukavec
Ne 13.4. David 50
Čt 17.4. Mše svatá ve Fulneku
Ne 20.4. Za jezdce okolo osení
Vrchy
Ne 13.4. Za † Marii a Oldřicha Turovských,
rodiče a sourozence z obou stran
Ne 20.4. Za † Františku Hansgutovou, manžela,
děti a vnuky

