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

DEN PÁNĚ

Neděle Dobrého pastýře

11. května

neprodejné

K zamyšlení
Dveře jsou v mnoha pohádkách a legendách důležitým symbolem, kdy se člověk stává sám sebou. Sám Ježíš říká v
evangeliu: "Já jsem dveře. Kdo vejde
skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu" (Jan
10,9). Ježíš nevstupuje pouze našimi
zavřenými dveřmi. On
sám je dveřmi, kterými lze
projít k životu. Dveře jsou
symbolickým obrazem pro
přechod z jedné oblasti do
druhé, např. z tohoto světa
do onoho, z profánní oblasti do sakrální. Ve středověku byly brány katedrál zdobeny Kristem
sedícím na trůnu: tehdy
lidé ještě věděli, že jen
skrze Krista mohou vstoupit do pravého života. Bereme-li Ježíšova slova vážně, náš život
se uzdravuje. Procházíme-li dveřmi, kterými je On sám, dostáváme se k svému
pravému Já. Ježíš ukazuje na dvou obrazech, co tento život znamená: budeme
vcházet, vycházet a najdeme pastvu. Život v nás bude proudit všemi směry. Už
nebudeme - zahleděni v sebe - kroužit
jen kolem svého JÁ, nebudeme ale ani
žít pouze na povrchu. Ve snu někdy nenacházíme dveře, které vedou do našeho

domu, což vždycky napovídá, že ke svému
srdci, k sobě samým nemáme přístup - jen
bychom běhali okolo bez spojení se svou
duší. Pokud vstoupíme dveřmi, kterými je
Kristus, budeme vcházet a vycházet, navážeme vztah se svým srdcem a současně
budeme utvářet tento svět. Najdeme pastvu. Najdeme pokrm,
který nás opravdu nasytí.
Vnímej dnes pozorně
dveře, kterými pocházíš!
Existují i umělecky
ztvárněné dveře. Dveře
vedou do volnosti, dusivý vzduch své kanceláře
můžeš nechat za sebou.
Jiné dveře otevřou prostory, ve kterých se budeš cítit dobře: velké a
světlé místnosti, prostoupené světlem, vkusně
zařízené. Ber tyto místnosti jako obraz pro
pokoje svého životního domu. A představ
si, že vedeš Vzkříšeného všemi místnostmi, aby všechno zavřené bylo otevřeno a
všechno odstavené a potlačované mohlo
znovu ožít. Vzpomínáš si na sny, ve kterých hrály dveře důležitou roli? Kterými
bys měl projít, aby se Tvůj život rozšířil,
aby ses dostal do prostoru, který Ti je ušit
na míru? Kde jsou dveře, které čekají, až je
otevřeš?

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 2,14a.36-41

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti
apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je
úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“ Když to uslyšeli,
proniklo jim to srdce a ptali se Petra i ostatních
apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete Ducha svatého.
Vždyť to zaslíbení platí vám i vašim dětem, ale
také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá
ÚTERÝ 13.5.
Pán, náš Bůh.“ Ještě mnoha jinými slovy je zaSk 11,19-26
přísahal a vybízel: „Zachraňte se z tohoto zvráceJan 10,22-30
ného pokolení!“ Ti, kdo jeho slovo ochotně přijaVnímej, tak jako Barnabáš, li, byli pokřtěni. A ten den se k nim přidalo na tři
jak „Boží milost působí“ v tisíce lidí.
místě, kde žiješ. Raduj se z
Žalm 22
toho a hledej cesty, jak poHospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
vzbuzovat své bratry a sestry
ve víře.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k
STŘEDA 14.5.
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje
svátek sv. Matěje
mou duši.
Vede mě po správných cestách, – pro svoje jméSk 1,15-17.20-26
no. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu
Jan 15,9-17
Matěj je vybrán jako svědek se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl,
– ty jsou má útěcha.
Kristova zmrtvýchvstání. I Ty
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
jsi Kristem vyvolen, abys – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
svědčil o tom, že je živý a Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
přináší usmíření, pokoj a ra- mého života, – přebývat smím v Hospodinově
domě – na dlouhé, předlouhé časy.
dost.

PONDĚLÍ 12.5.
Sk 11,1-18
Jan 10,11-18
Boží cesty k lidem vedou neočekávanými, nezvyklými,
neběžnými způsoby. Po mně
se žádá otevřenost, ochota
měnit své smýšlení, otevřenost Duchu svatému…

ČTVRTEK 15.5.
Sk 13,13-25
Jan 13,16-20
2 Den Páně

2. čtení 1 Petr 2,20b-25
Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte
trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli po-

voláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal
vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On
nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal
vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na
svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho
ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné
ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci
svých duší.

Evangelium Jan 10,1-10
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy,
to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je
pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho
hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když
všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce
ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím
však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože
hlas cizích neznají.“ Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím
vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli
přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě,
bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a
najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život
a aby ho měly v hojnosti.“

Ohlášky
♣ V úterý 13. května nebude Korunka k Božímu
milosrdenství, adorace, mše svatá ve Fulneku a
také nebude náboženství 1., 6. a 7. třídy. Ve Stachovicích bude mimořádně mše svatá ve středu
v 17:00.
♣ Ve středu 14. května zveme do kostela ve Ful-

Evangelium
Pavel připomíná cestu Božího
lidu (dějiny spásy) až k Ježíši.
Ta cesta vede dál až k tobě.
Děkuj Pánu za dar víry a raduj se z nalezení „pokladu na
poli“.
PÁTEK 16.5. svátek
sv. Jana Nepomuckého
Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22
„Je-li Bůh s námi, kdo proti
nám?“ „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy?“
Vezmi si odpovědi na tyto
otázky do dnešního dne, do
všeho svého konání a usilování.
SOBOTA 17.5.
Sk 13,44-52
Jan 14,7-14
Být plný radosti a Ducha svatého je posláním každého
učedníka Kristova. Jejím
zdrojem je On sám a také společenství bratří a sester na
cestě, na kterou mne pozval…
NEDĚLE 18.5.
5. neděle velikonoční
Sk 6,1-7
1 Petr 2,4-9
Jan 14,1-12
Den Páně 3

Ohlášky
neku na primiční mší svatou.
Po mši svaté bude udělováno
novokněžské požehnání.
♣ V sobotu 17. května bude
mše svatá v 17 hodin
s nedělní platností v Jílovci.
♣ V neděli 18. května bude
sbírka na TV NOE.
♣ V neděli 18. května bude
pouť v Jestřábí k sv. Janu
Nepomuckému.
Z Fulneku
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13:30 u kostela Nejsvětější
Trojice
ve
Fulneku.
V Jestřábí začne poutní mše
svatá v 15 hodin Korunkou
k Božímu
milosrdenství.
V kostele ve Fulneku se Korunku modlit v neděli nebudeme.
♣ V květnu zveme do všech
kostelů na májové pobožnosti.
♣ Zveme do kostela Božího
milosrdenství ve Slavkovicích a do Nového Města na
Moravě na II. národní kongres o Božím milosrdenství
v ČR, který se uskuteční ve
dnech 23. – 25. května. Kongres zakončí slavností mše
svatá s odevzdáním Božímu
milosrdenství, kterou bude
sloužit Mons. Jan Graubner,
arcibiskup
olomoucký
a metropolita moravský, v
neděli 25. května od 15.00
hod. ve Slavkovicích, v areálu nad kostelem.
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Úmysly mší svatých

11.5. Fulnek

Ne 11.5. Za † rodiče Fajmonovy, syna a dceru
Út 13.5. Mše svatá není
St 14.5. Za † Bohunku a Petra Hrubišovy a za
živou rodinu
Čt 15.5. ____________________
Pá 16.5. Za † Miroslavu Uhýrkovou a rodiče
z obou stran
So 17.5. ____________________
Ne 18.5. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 11.5. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Ozaniakovu a Berešíkovu
St 14.5. Za † Vlastimila Čecháka
Ne 18.5. Za † Josefa Ševčíka a rodiče
Děrné
So 10.5. 19:00 Za † Vlastíka, Milana, Františka
a Zuzku
St 14.5. Za † rodinu Pavinskou a Váchovu
Ne 18.5. Za † Františka Bortla, rodiče a duše
v očistci
Lukavec
Ne 11.5. Mše svatá za farnost
Čt 15.5. Jon 117
Ne 18.5. Rožnovjak 91
Vrchy
So 10.5. 18:00 Za † Stanislava Adamuse,
rodiče a babičku
Ne 18.5. Za † Vladimíra Kavana, Ludvíka Sedláka a za † a živou rodinu a na poděkování za prokázána dobrodiní

