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

DEN PÁNĚ

5. neděle velikonoční

18. května

neprodejné

K zamyšlení
Text je součástí tzv. „první řeči na rozloučenou“. Ježíš oznámil svůj odchod z
tohoto světa a učedníky přepadl strach z
nejisté budoucnosti bez Mistra. Proto
následuje Ježíšovo vybízení „ať se vaše
srdce nechvěje!“. Na to navazující „věřte
v Boha, věřte i ve mne“
je třeba chápat v duchu
židovského myšlení
jako „zcela se opřít o
někoho“. Učedník se
má opřít o Krista, protože On dává „skalní
neochvějnost, jistotu“.
Kristus dokonce vyžaduje stejnou skálopevnou důvěru, kterou má
„zbožný Izraelita“
k Hospodinu, proto
jsou vedle sebe „věřte
v Boha, věřte i ve
mne“, které se dají přeložit příhodněji jako
„věříte v Boha, věřte i
ve mně“ – učedníci už
věřili v Boha, nyní mají udělat krok víry ke Kristu. Do budoucnosti není třeba se dívat s nejistou úzkostí, protože Kristus odchází připravit
„příbytek u Otce“, dokonce mnoho příbytků – zde se tím nemíní „různé příbytky podle zásluh“ (či „stupňů blaženos-

ti“), ale hojnost Boží spásy. Tento příbytek
u samotného Otce poskytne pravé bezpečí
a jistotu.
Kristus sice odejde, ale pak opět přijde:
tento příchod se dá chápat jednak ve smyslu uskutečněné velikonoční eschatologie
(tj. už v tomto pozemském
životě vzkříšený Kristus přichází), jednak ve smyslu
eschatologie „posmrtné“ (na
konci našeho života): můžeme přijmout obojí pohled
zároveň.
A cestu k Otci učedník zná –
tou cestou je samotný Kristus. Kráčet po této cestě zde
neznamená následovat Kristův příklad, ale věřit v něj.
Vírou člověk kráčí k Otci a
poznává jej. Skálopevnou
důvěrou v Krista (i tváří v
tvář úzkostem a nejistotám!)
se dospěje „do příbytků“, do
bezpečí v Otcově náručí.
Ježíš je totiž „cestou, pravdou a životem“.
Ježíš zde není cestou jakožto mravní autorita, ani jako vůdce, kterého je třeba následovat. On je na tomto místě ukázán jako
jediná cesta ke spáse, k Otci. Místo symbolu „cesty“ bychom mohli použít jiný symbol, „dveří“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 19.5.
Sk 14,5-18
Jan 14,21-26
Znalost (přivlastnění a osvojení si) a zachovávání
(naplňování) Ježíšových přikázání vede k jeho hlubšímu
poznání, přebývání v mém
srdci a radosti – „přijdeme k
němu a učiníme si u něho příbytek“.

1. čtení Sk 6,1-7
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali
helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním
podělování zanedbávány. Dvanáct apoštolů proto
svolalo veškeré množství učedníků a řekli:
„Nebylo by správné, abychom my zanedbávali
Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají
dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a
my je ustanovíme pro tento úkol. My však se
chceme nadále věnovat modlitbě a službě slova.“
Ten návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona,
Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a oni na ně za modlitby
vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet
učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké
množství kněží poslechlo a přijalo víru.

ÚTERÝ 20.5.
Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a
Kristus mi i pro dnešní den
dává svůj pokoj, aby se mé Žalm 32
Ať spočine na nás, Hospodine,
srdce nechvělo a neděsilo, ale
tvé
milosrdenství,
jak doufáme v tebe.
abych trpělivě a vytrvale
Krista miloval a následoval.
Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se,
aby ho dobří chválili. – Citerou oslavujte Hospodina, – hrejte mu na desetistrunné harfě.
STŘEDA 21.5.
Neboť Hospodinovo slovo je správné, – spolehliSk 15,1-6
vé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a práJan 15,1-8
vo, – země je plná Hospodinovy milosti.
Jakými způsoby jsem napojen Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, –
na Krista? Zůstávám na kme- nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich
ni? Jakými způsoby mne Otec duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za
hladu.
čistí, abych nesl ještě více
2. čtení 1 Petr 2,4-9
ovoce?
ČTVRTEK 22.5.
Sk 15,7-21

2 Den Páně

Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni,
který lidé sice odhodili, ale který je v Božích
očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněž-

stvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmu o tom stojí:
„Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný,
kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude
zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, přináší čest,
ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při
stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem,
přes který se klopýtá“. Narážejí na něj, protože
odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni.
Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví,
abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten,
který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

Evangelium Jan 14,1-12
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce
nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo,
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?
A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam,
kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu
řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát
cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu
řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“
Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s
vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce.
Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já
jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám
mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve
mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já
jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte
aspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám:
Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které
já konám, ba ještě větší bude konat, protože já
odcházím k Otci.“

Texty k rozjímání
Jan 15,9-11
Zůstat znamená zachovávat.
Za-chovávat znamená i dnes
uskutečňovat Kristovo přikázání lásky. A také znamená
radost z patření Kristu a z
podílení se na jeho službě…
PÁTEK 23.5.
Sk 15,22-31
Jan 15,12-17
Jako Ježíšův přítel, jím vyvolený, jdi dnešním dnem, miluj
a přinášej užitek, který bude
trvalý.
SOBOTA 24.5.
Sk 16,1-10
Jan 15,18-21
Žít v tomto světě a nebýt z
tohoto světa. Žít jako ten, kterého Kristus vyvolil a který
zachovává jeho slovo... Žít v
radosti.
NEDĚLE 25.5.
6. neděle velikonoční
Sk 8,5-8.14-17
1 Petr 3,15-18
Jan 14,15-21
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Ohlášky
♣ Zveme na poutní mši svatou 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 pátek 23. května. od 18
hodin zveme vás, milí farníci,
vaše příbuzné a známé na již
tradiční akci Noc kostelů.
V letošním roce můžete navštívit kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, kostel sv.
Jana Křtitele v Lukavci a kostel sv. Jiří ve Vrchách.
♣ 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

18.5. Fulnek

Ne 18.5. Mše svatá za farnost
Út 20.5. ______________________
St 21.5. Za † Karla Klečku, za † rodiče s
prosbou o požehnání pro živou rodinu
Čt 22.5. ______________________
Pá 23.5. Za † Vladimíra Vacka a živou rodinu
So 24.5. ______________________
Ne 25.5. Za † a živou rodinu Zemanovu,
Klimíčkovu a Wantulokovu
Stachovice
Ne 18.5. Za † Josefa Ševčíka a rodiče
Út 20.5. Za † přátele a kamarády
Ne 25.5. Za † a živou rodinu Marethovu

Děrné
Ne 18.5. Za † Františka Bortla, rodiče
a duše v očistci
St 21.5. Za † rodinu Mangoltovu
Ne 25.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 18.5. Rožnovjak 91
Čt 22.5. Maleňák 27
Ne 25.5. Sokol 8
Vrchy
Ne 18.5. Za † Vladimíra Kavana, Ludvíka Sedláka a za † a živou rodinu a na poděkování za prokázána dobrodiní
Ne 25.5. Za † Jindřicha Deneše, rodiče a sourozence

