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

DEN PÁNĚ
Neděle Božího milosrdenství

27. dubna

neprodejné

K zamyšlení
V liturgickém cyklu A od druhé velikonoční neděle až do konce velikonočního
období nasloucháme v druhém čtení
každé neděle úryvku z Prvního Petrova
listu. Je to list adresovaný křesťanům
v Malé Asii, kteří jsou kvůli své víře
v Ježíše Krista vystaveni znevýhodňování,
ú s t r k ů m
a pronásledování ze
strany nekřesťanského
okolí. Autor listu povzbuzuje své adresáty,
aby prožívali nepříjemnosti, kterým musí
čelit, jako příležitost
projevit pravost své
víry.
Nedělní evangelia právě uplynulého postního období nás
v tomto liturgickém cyklu vedla cestou,
kterou prochází každý katechumen, jenž
se rozhodl pro Krista. Po evangeliu
o Ježíšových pokušeních na poušti a po
úryvku o Ježíšově proměnění na hoře
jsme spolu s katechumeny opět poznávali Ježíše, který se nám představoval:
1. jako Mesiáš, dávající živou vodu
(rozhovor se samařskou ženou), 2. jako
světlo světa (uzdravení slepého od narození, 3. jako vzkříšení a život (vzkříšení
Lazara.
Po událostech Květné neděle, Zeleného
čtvrtku, Velkého pátku a po Bílé sobotě

naše putování na vigilii Vzkříšení dospělo
ke křestnímu prameni, kde jsme svou víru
v Ježíše Krista znovu definitivně potvrdili.
O 2. velikonoční neděli (tzv. dominica in
albis) v raně křesťanských dobách
„novopečení“ křesťané odkládali symbolická bílá roucha. Rozhodnutí pro Krista se
však
neodkládá
a každý, kdo ho bere
opravdu vážně, musí
počítat s tím, že dříve
či později se v menší
či větší míře ocitne
v podobné situaci jako
adresáti Prvního Petrova listu. Proto jsou
druhá čtení velikonočního období cyklu
A dobrou školou odvahy a naděje. Instruktor tohoto kurzu, který se právě začíná, se
těší apoštolské autoritě samotného knížete
apoštolů. Vítanými účastníky kurzu jsou
všichni ti, kteří křtem přijali nový život
a právě proto, že patří Kristu, jsou ve svém
prostředí jako cizinci . Obsahem první lekce kurzu je živá naděje. Naděje, které nás
učí on, pramení z jistoty o Božím působení
v dějinách i v životě jednotlivce a má tyto
charakteristiky:
1. radost i uprostřed nesnází,
2. láska, které nevadí, že nevidí toho, kterého miluje. Očima víry totiž vidí zcela konkrétní projevy jeho blízkosti.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28.4.
Sk 4,23-3
Jan 3,1-8
Ježíš zve k důvěře v Boží zastání a odvaze k hlásání i v
nepříznivé situaci.

1. čtení Sk 2,42-47

Křesťané setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se
prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak
ÚTERÝ 29.4.
svátek sv. Kateřiny Sienské kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v
chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 11,25-30
radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili
Prožij dnešní den ve světle, se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co
kterým je Bůh sám; ve spole- den počet povolaných ke spáse a církvi.
čenství, do kterého tě uvádí;
očištěn a očišťován krví jeho Žalm 117
Syna Ježíše Krista.
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
STŘEDA 30.4.
Sk 5,17-26
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství
Jan 3,16-21
„Slova toho života“ musí být trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: –
hlásána! Apoštolové tak činí „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknavzdory zákazu a hrozbě nou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdennového uvěznění. Nic takové- ství trvá navěky.“
ho ti nehrozí. Komu dnes při- Vrazili do mě, abych padl, – avšak Hospodin mi
neseš slova života?
pomohl. – Hospodin je má síla a statečnost, – stal
se mou spásou. – Jásot ze spásy – zní ve stanech
ČTVRTEK 1.5.
spravedlivých.
sv. Josefa Dělníka
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem
Gn 1,26 – 2,3
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo,
Mt 13,54-58
Člověk stvořený k Božímu – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je
obrazu, stvořený ve dvou den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme
„vydáních“ – mužském a žen- se z něho!
ském – je zván k práci, k vytváření nového, k péči o stvo- 2. čtení 1 Petr 1,3-9
řené. To platí i pro mne a
Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše
(nejen) pro dnešní den.
Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu
PÁTEK 2.5.
nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista
Sk 5,34-42
máme živou naději na dědictví, které nepomine,
Jan 6,1-15
Boží dílo nejde zničit, i když na dědictví skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno
je ničí jeho nepřátelé a někdy v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží
2 Den Páně

moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v
poslední době. A proto budete potom jásat, i
když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude
vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho
ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a
zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž
spásy duše.

Evangelium Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam,
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu
jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i
já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a
řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze
Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud
neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou
ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho
učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel
zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Potom vyzval To-máše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili!“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli
život v jeho jménu.

Texty k rozjímání
i jeho přátelé – svojí lhostejností, nezájmem o utrpení
druhých, nevnímáním potřeby
hlásat slovo – ať vhod, či nevhod…
SOBOTA 3.5.
svátek sv. Filipa a Jakuba
1 Kor 15,1-8
Jan 14,6-14
„Já jsem cesta, pravda a život.“ – Vyber si jeden z těchto pojmů vztažených na Krista, vezmi si jej do svého dne a
nech se provázet Ježíšem –
Cestou, Ježíšem – Pravdou či
Ježíšem – Životem.
NEDĚLE 4.5.
3. neděle velikonoční

Sk 2,14.22b-33
1 Petr 1,17-21
Lk 24,13-35
Ohlášky

♣ Ve sbírce, která se konala
během uctívání kříže a při
sobotní adoraci u hrobu Páně,
bylo vybráno 8 450 Kč.
♣ Sbírka na dětský domov na
Ukrajině byla ve výši 8 300
Kč.
♣ Ve čtvrtek 1. května zveme
po mši svaté do kostela ve
Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry v rodinách a za
nová kněžská a řeholní povolání“. Tento týden povede
adoraci mladší mládež.
♣ Každý pátek bude mše svatá s kázáním pro děti. Děti se
budou scházet k nácviku písní

Den Páně 3

Ohlášky
v 17 hodin na faře.
♣ V sobotu 3. května nebude
adorace a korunka k Božímu
milosrdenství.
♣ V sobotu 3. května v 15:30
zveme na modlitbu růžence a
v 16:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 15:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V květnu zveme do všech
kostelů na májové pobožnosti.
♣ Příští týden bude platit mimořádný pořad bohoslužeb:
Sobota 3.5.
17:00 Stachovicce,
Neděle 4.5.
7:30 Děrné
9:00 Fulnek
10:30 Lukavec
15:00 Vrchy
♣ V neděli 4.5. zveme na
poutní mši svatou do Vrchů
k svatému Jiří. Z Fulneku
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13:00 u kostela svatého Josefa. Ve Vrchách začne poutní
mše svatá v 15 hodin Korunkou k Božímu milosrdenství.
V kostele ve Fulneku se Korunku modlit nebudeme.
♣ V sobotu 10. května
v 18:00 zveme do kostela ve
Fulneku na koncert skupiny
Paprsky, která bude také zpívat při nedělní mši svaté
v kostele ve Fulneku.
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Úmysly mší svatých

27.4. Fulnek

Ne 27.4. Mše svatá za farnost
Út 29.4. ___________________
St 30.4. ___________________
Čt
1.5. ___________________
Pá
2.5. Za členy živého růžence
So
3.5. ___________________
Ne 4.5. Za † Růženu Kubovou, manžela, syny
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 27.4. Mše svatá za farnost
Út 29.4. Za členy živého růžence
So
3.5. 17:00 Za † rodinu Křivovu

Děrné
Ne 27.4. Mše svatá za farnost
St 30.4. Za † Marii Hofer
Ne 4.5. 7:30 Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 27.4. Mše svatá za farnost
Čt
1.5. Za členy živého růžence
Ne 4.5. Za matky a hasiče
Vrchy
Ne 27.4. Mše svatá za farnost
Ne 4.5. Mše svatá za farnost

