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DEN PÁNĚ
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

20. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Vstoupit do hrobu, vytesaného ve skále,
není právě povzbuzující skutečností.
Podívat se smrti do tváře nebývá chápáno jako zdroj naděje. A přece bez pravdivého pohledu na tuto skutečnost nelze
pochopit dobře ani
vzkříšení, nelze žít
z naděje, kterou
vzkříšení v sobě
nese. Petr a Jan byli
Ježíšovi velmi blízko, a přece jim byla
po ukřižování asi
bližší jistota smrti,
než živá naděje ve
vzkříšení. Evangelium se ale nad tím
nijak nepohoršuje,
nepovažuje to za
příliš překvapivé.
Nejsme na tom
vlastně jinak. I pro
nás je jistota zla, smrti, špatných konců
mnoha věci, opřená o zkušenost, trpkou
ale mocnou životní jistotou. Lidé na ni
reagují různě: od cynismu přes nerealistické spoléhání na sebe samé až po lehkovážné přijetí nejrůznějších podivných
pomocí, které čím jsou zamlženější, tím

větší důvěry požívají. Víra ve vzkříšení si i
u nás jen těžko a váhavě razí cestu výše
zmíněnou houštinou obranných reakcí.
Znovu a znovu jsme zraňováni svou bezmocí vůči moci zla a smrti. A znovu a znovu jsme vyzýváni, abychom vpustili Boha do
svého života. Abychom
využili možnosti křesťanů žít z Ducha svatého.
Abychom tedy zakusili
nekonečnou moc života
Božího ve vlastním zranitelném a mnohokrát
zraněném životě.
Pro víru ve vzkříšení potřebuje svědectví Písem,
svědectví těch, kteří se s
Ježíšem tehdy v Palestině
setkali a svědectví těch,
kdo v uplynulých staletích ze skutečnosti vzkříšení žili - svědectví světců. Ale potřebujeme také vlastní zkušenost moci a síly Kristovy v našem popleteném a v mnohém pokaženém životě. Potřebujeme nahlédnout
do svých vlastních životních hrobů a objevit, že Pán přesto žije a je zdrojem života i
pro nás.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po
křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a
potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na
dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a
dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu,
ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky,
Úterý 22.4.
totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho
zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hláSk 2,36-41
sali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je
Jan 20,11-18
Vzkříšený Ježíš – Pán a Mesi- Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými.
O něm vydávají svědectví všichni proroci, že
áš (Spasitel) – chce i dnes skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo
pronikat do srdcí lidí a vést je v něho věří.“
k Otci. A potřebuje k tomu i
Žalm
tebe, tvoji ochotu svědčit.
Toto je den, který připravil Pán,
jásejme a radujme se z něho!
Středa 23.4.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho miSk 3,1-10
losrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům IzraLk 24,13-35
elův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Je pro mne Ježíš (vzkříšený, Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodipřinášející uzdravení a usmí- nova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu
ření) opravdu tím největším žít – a vypravovat o Hospodinových činech.
darem? Darem, o který se Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo,
nejde nerozdělit?
– je to podivuhodné v našich očích.

Pondělí 21.4.
Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15
„Mám Pána před očima stále,
je mi po pravici, abych se neviklal.“ – Vezmi si toto ujištění (nejen) do dnešního dne, do
všeho svého konání...

Čtvrtek 24.4.
Sk 3,11-26
Lk 24,35-48
„A protože v něho věříme,
dalo jeho jméno sílu...“ Bůh
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2. čtení Kol 3,1-4
Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží
pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na
to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život
je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kris-

tus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve
slávě.

Evangelium Jan 20,1-9
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu
Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého
Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a
nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi
zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než
Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a
viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do
hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška
však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u
těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který
přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž
nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Ohlášky
♣ Děkujeme sboru, mládeži, ministrantům, panu
varhaníkovi, ženám, které zdobily kostel a všem
ostatním, kteří se zasloužili o krásné prožití Svatého týdne.
♣ Milí farníci, přijměte přání radostného prožití
Velikonočních svátků od Otce biskupa Františka
Václava Lobkowicze.
♣ Dnes odpoledne od 13 hodin se v Lukavci
uskuteční tradiční Jízda okolo osení. Na slavnostní požehnání do kostela sv. Jana Křtitele zveme
okolo 16 hodiny.
♣ Dnes, na pondělí velikonoční a během příštího
týdne do soboty se budeme v 15 hodin modlit
novenu a korunku k Božímu milosrdenství. Na
tuto modlitbu vás všechny zveme.
♣ Následující dny jsou dny v oktávě Zmrtvýchvstání
Páně. Tato oktáva znamená, že prožívání radosti
z oslav Spasitelova vzkříšení se prodlužuje na 8 dní,

Texty k rozjímání
působil a chce působit uprostřed svého lidu a potřebuje k
tomu ty, kteří v něho věří,
nalezli víru a radost a vydávají o tom a o Něm svědectví.
Pátek 25.4.
Sk 4,1-12
Jan 21,1-14
Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, ve
víře v něj, v radosti ze setkání
s ním, v radosti z následování
mohu i já konat veliké skutky
a poukazovat na Krista.
Sobota 26.4.
Sk 4,13-21
Mk 16,9-15
„Je přece nemožné, abychom
nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ Pros o otevřené
oči a uši, abys vnímal veliké
Boží skutky, které koná uprostřed svého lidu a mohl o nich
vydávat svědectví.
NEDĚLE 27.4.
Neděle Božího milosrdenství
Sk 2,42-47
1 Petr 1,3-9
Jan 20,19-31
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Ohlášky
které slavíme jako jeden velký
den.
♣ Na pondělí velikonoční
zveme na mši svatou, platí
nedělní pořad bohoslužeb.
♣ Na svátek Božího milosrdenství v neděli 27. dubna se
koná svatořečení dvou papežů - Jana Pavla II. a Jana
XXIII.
Společně prožitou
radost jistě umocní televizní
přenos této události. Spojme
se při této příležitosti všichni
v modlitbě a vyprošujme si u
těchto velkých postav církve
naší doby mnoho darů pro
život církve dnes, pro osobní
svědectví živé víry podle jejich vzoru. 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. Mše svaté na vesnicích nebudou.
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 6 933 Kč, Stachovice 1 515 Kč, Lukavec
2 596 Kč, Děrné 5 476 Kč,
Vrchy 1 410 Kč.
♣ Michael Hrabálek a Michaela Erteltová přijmou svátost
manželství dne 3. května ve
12 hodin v kostele Nejsvětější
Trojice ve Fulneku. Bůh žehnej jejich lásce.
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Úmysly mší svatých
Ne 20.4.
Po

21.4.

Út
St
Čt

22.4.
23.4.
23.4.

Pá 25.4.
So 26.4.
Ne 27.4.

20.4. -

Fulnek
Na poděkování za 60. let společného
života manželů Dindorfových
Za † manžela Petra Besedu a rodiče
z obou stran
_____________________
_____________________
Za † manžela, dceru a rodiče z obou
stran a požehnání pro celou rodinu
_____________________
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let
života a požehnání do dalších let
Mše svatá za farnost

Stachovice
Ne 20.4. Za † Evu Sýkorovou
Po 21.4. Mše svatá za farnost
Út 22.4. Za † Jiřího Vaška a rodiče z obou
stran
Ne 27.4. 14:00 Mše svatá ve Fulneku

St 23.4.
Ne 27.4.

Děrné
Za † Josefa Skočka a živou rodinu
Za † paní Buriánovou a Ulrichovou a
za duše v očistci
Na úmysl dárce
14:00 Mše svatá ve Fulneku

Ne
Po
Čt
Ne

Za jezdce okolo osení
____________________
Chrástek 28
14:00 Mše svatá ve Fulneku

Ne 20.4.
Po 21.4.

20.4.
21.4.
24.4.
27.4.

Lukavec

Vrchy
Ne 20.4. Za † Františku
Hansgutovou, manžela, děti a vnuky
Po 21.4. Mše svatá za farnost
Ne 27.4. 14:00 Mše svatá ve Fulneku

