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

DEN PÁNĚ

6. neděle velikonoční

25. května

neprodejné

K zamyšlení
Prospěje vám, abych odešel. Tato věta
by mohla charakterizovat i dnešní evangelium. Ale opravdu prospěje učedníkům, že Kristus odejde k Otci? Jejich
přirozenou reakcí na toto Kristovo slovo
jistě nebylo nadšení.
Spíš zármutek a nejistota. Ten, na koho vsadili
celý svůj život, se najednou "vytratí". Proč je
tedy dobré, aby jejich
Mistr odešel? Protože
jen tak ho mohou poznat
novým způsobem - jako
Vzkříšeného. Jistě bylo
"dobré" znát Krista během jeho pozemského
života - kráčet s ním po
Galileji a Judsku, být svědkem jeho zázraků, naslouchat jeho slovům. Ještě
lepší je však znát Krista Zmrtvýchvstalého. Bylo "dobré" mít společenství s Ježíšem, "dotýkat se ho", vidět ho vlastníma
očima, společně s ním stolovat. Ještě
lepší je však vidět Vzkříšeného, mít s
ním společenství u stolu na "chlebě a
víně".
Apoštolové poznali velmi dobře pozemského Krista, Krista podle těla. A možná
si ho trochu "přivlastnili". Znali Krista
"podle těla" a sami ho přijímali "podle
těla", neboli s city a postoji neočištěnými od "přílišné lidskosti". Aby mohli
přijímat Krista jinak, je třeba, aby ho na

čas ztratili. Je třeba mít odstup, aby se získal nový přístup. Pravá přítomnost se dosáhne skrze nepřítomnost.
Něco podobného prožíváme i v mezilidských vztazích: časné odloučení nemusí
být tragédií, ale šancí, jak se
připravit na nové setkání.
Právě odloučení nás může
disponovat "nově vidět" a
přijmout toho člověka, na
kterého jsme si už asi zvykli. Nepřítomnost milovaného člověka je šancí, jak prohloubit náš vztah k němu:
naši touhu po jeho blízkosti,
po jeho slovech. A totéž
platí i vůči Kristu.
Pokud jsme někdy zakusili,
jak dobrý je Pán, jak dobré je "přebývat s
ním", pak bylo pro nás "nepříjemné" prokousat se obdobím suchopáru, "prázdnoty"
při modlitbě, liturgii … Kristus jakoby
odešel, opustil nás. Kde jsou jeho projevy
"něžnosti a pozornosti"? Bylo by nešikovné nechat se odradit pocity prázdnoty a
opuštěnosti, pomalu se odklánět od Krista
(ochabnutím v modlitbě, v naslouchání
jeho slovu, zvlažněním v praktickém životě
podle evangelia …). Vyprahlost se může
ukázat jako velké obdarování, protože nás
očistí od "příliš lidského vztahu ke Kristu",
prohloubí naši touhu po něm, otevře nás
pro nové setkání s ním … Kristus totiž
odešel, aby nově přišel.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 26.5.
Sk 16,11-15
Jan 15,26 – 16,4a
„Vy také vydávejte svědectví“ – protože jste poznali
Otce i Syna, protože jste zakusili Boží milosrdenství,
jeho lásku, radost ze spásy.

1. čtení Sk 8,5-8.14-17
Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co
Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž vycházeli nečistí
duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno
mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z
toho převelice radovalo. Když se apoštolové v
Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží
slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a
modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do
té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli
jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy
na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

ÚTERÝ 27.5.
Sk 16,22-34
Jan 16,5-11
Ježíšův odchod k Otci a příchod Přímluvce staví apoštoly
Žalm 65
na vlastní nohy, teď už je přeJásejte Bohu, všechny země!
dávání Kristovy radostné
zvěsti na nich samých... a
dnes i na mně (společně s mý- Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu
jeho jména, – vzdejte mu velkolepou chválu! –
mi bratry a sestrami).
Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla!
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěSTŘEDA 28.5.
vuje tvé jméno.“ – Pojďte a pozorujte Boží skutSk 17,15.22 – 18,1
ky: – podivuhodně jednal s lidmi!
Jan 16,12-15
Moře proměnil v souš; – suchou no-hou přešli
Pros dnes Ducha pravdy o
řeku, – proto se radujme v Bohu! – Vládne svou
vrůstání do celé pravdy, o
mocí navěky.
stále hlubší poznání Boží lás- Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vypráky a jeho milosrdenství vůči vět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh buď velesobě, o stále hlubší poznání ben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal
svého povolání – být jeho svou lásku.
učedníkem.
ČTVRTEK 29.5. slavnost
Nanebevstoupení Páně
Sk 1,1-11
Ef 1,17-23
Mt 28,16-20
I já jsem poslán být Kristo2 Den Páně

2. čtení 1 Petr 3,15-18
Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu
jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se
před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší
naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se

budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo
pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je
přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak
Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste
udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl
jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen
podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

Evangelium Jan 14,15-21
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu
prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s
vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho
znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký
čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte,
protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen
den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve
mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a
zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje,
toho bude milovat můj Otec a také já ho budu
milovat a dám se mu poznat.“

Novena k Duchu svatému od 30.5. do
Modlitba sv. Jana Pavla II. za dary Ducha svatého.
Denní modlitba: Duchu svatý, prosím Tě:
- o dar moudrosti, abych Tě lépe poznával
- o dar rozumu, abych lépe pochopil tajemství
víry
- o dar umění, abych dokázal podle té víry žít
- o dar rady, abych ve všem hledal Tvou vůli
- o dar statečnosti, aby mě žádný strach na této
zemi od Tebe neodloučil
- o dar zbožnosti, abych vždy sloužil Tobě jako
syn Otci
- o dar bázně Boží, abych se bál hřešit a Tebe
urážet. Amen.

Texty k rozjímání
vým svědkem kdekoli na této
zemi. I já nemám hledět k
nebi, ale hledat Ježíše mezi
chudými a trpícími tohoto
světa.
PÁTEK 30.5.
Sk 18,9-18
Jan 16,20-23a
„Vaše srdce se bude radovat
a vaši radost vám nikdo nevezme.“ Prožij dnešní den v
radosti
z
Kristova
Zmrtvýchvstání, v radosti z
patření do jeho království, v
radosti ze záchrany, z povolání ke službě, ze společenství...
SOBOTA 31.5. svátek
Navštívení Panny Marie
Sof 3,14-18
Lk 15,39-6
Opětovné pozvání k radosti,
vždyť „Hospodin, tvůj Bůh, je
uprostřed tebe“. A jako Maria
jej s radostí přinášej všem, se
kterými se setkáš, všem, kdo
potřebují tvoji pomoc či útěchu.
NEDĚLE 1.6.
7. neděle velikonoční
Sk 1,12-14
1 Petr 4,13-16
Jan 17,1-11a

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli s přípravou a organizaci akce „Noc kostelů“.
♣ V úterý bude v 15 hodin ve
Stachovicích pohřeb paní
Ludmily Hiršové. Mše svatá
v 17 hodin nebude.
„Odpočinutí věčné de jí Pane, a světlo věčné ať ji svítí“.
♣ Ve čtvrtek je slavnost Nanebevstoupení Páně. Zveme
na mši svatou do Fulneku a
Lukavce.
♣ Od pátku 30. května se budeme společně modlit novenu
k Duchu svatému. Text noveny k osobní modlitbě je ve
Dni Páně.
♣ V sobotu 31. května zveme
ve 13 hodin ženy a dívky na
úklid farních prostor a na
umývání oken. V případě, že
se Vám daný termín nehodí,
můžete přijít v jiný den. Na
faře bude připravený seznam,
do kterého budeme značit
uklizené prostory.
♣ Zveme na pěší pouť
k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice, která se
uskuteční ve dnech 19. 7. –
26.7. Bližší informace na
www.pout.cz.
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Úmysly mší svatých

25.5. Fulnek

Ne 25.5. Za † a živou rodinu Zemanovu,
Klimíčkovu a Wantulokovu
Út 27.5. Za † Vladislava Vaněčka, rodiče
a živou rodinu
St 28.5. _____________________
Čt 29.5. Za † Jaroslava Dubce, rodiče a živou
rodinu
Pá 30.5. Za † rodiče a Boží požehnání
pro rodinu
So 31.5. _______________________
Ne 1.6. Za † Karla Pavlicu a sourozence
Holíkovy
Stachovice
Ne 25.5. Za † a živou rodinu Marethovu
Út 27.5. Za † rodinu Chudovu a Hrstkovu
Ne 1.6. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 25.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
St 28.5. Za † Jana Hona a jeho rodiče
Ne 1.6. Za † a živou rodinu Jánošíkovu
a Berkovu
Lukavec
Ne 25.5. Sokol 8
Čt 29.5. Pavlíčková
Ne 1.6. Šimečka 106
Vrchy
Ne 25.5. Za † Jindřicha Deneše, rodiče
a sourozence
Ne 1.6. Mše svatá za farnost

