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

DEN PÁNĚ

7. neděle velikonoční

1. června

neprodejné

K zamyšlení
Když v době velikonoční v evangeliu
slyšíme: „Otče, přišla ta hodina. Oslav
svého Syna, aby Syn oslavil tebe,“ zdá
se nám všechno jasné. Ježíš přece vystoupil na nebesa a těm, kteří poznali
jediného pravého Boha
a toho, kterého on poslal, daruje věčný život. My jsme ho přece
poznali a věříme v něj,
takže na: „Slyšeli jsme
slovo Boží“, souhlasně
odpovíme: „Chvála
tobě, Kriste“, spokojeně se usadíme na své
obvyklé nedělní místo
a přehodíme nohu přes
nohu, abychom si pohodlně vyslechli obligátní kázání. Pokud
však nalistujeme dnešní úryvek v Bibli,
všimneme si, že Ježíš
tato slova neříká, když
je všechno v největší
pohodě, ale tehdy, když se bezprostředně blíží jeho utrpení. Jidáš už „hodil
kostky“ a Ježíše zanedlouho zajmou. Je
ale zajímavé, že právě evangelista Jan
uvádí své vyprávění o Ježíšově utrpení
jako cestu slávy. Když psal svoje evangelium, bylo mu již jasné, že Ježíšova

sláva musela jít cestou kříže. Jeho koruna
musela být nejdříve trnová a jeho povýšení
muselo být povýšením na kříž. Je to jasné i
nám? Teoreticky možná. V Ježíšově případě a na teologické rovině s tím bezpochyby
souhlasíme. Souhlasíme s tím však stejně i
tehdy, když se tento
způsob, jakým chce
Otec oslavit svého
sy na/svou
dceru
(křtem jsme se přece
jimi stali), ukazuje
nám? Nemusí se hned
jednat o diagnózu
nevyléčitelné nemoci,
o ztrátu blízké osoby,
vážnou životní krizi...
a podobně. Většinou
stačí úplně obyčejná
důslednost v zachovávání jeho slova,
která najednou vůbec
není zábavná, ale dokonce bolí. Stačí úplně obyčejná věrnost jeho slovu, každý den,
bez potlesku, i tehdy, když si toho nikdo
nevšímá, nebo tehdy, když je to někomu
trnem v oku. Tak je v nás oslavený Kristus,
i když jsme ve světě (u počítače, před tabulí, nad kuchyňským umyvadlem, v autobuse, za pultem...).

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 2.6.
Sk 19,1-8
Jan 16,29-33
My jsme jistě slyšeli, že je
„nějaký Duch svatý“, a nejspíš jsme biřmováni. Přesto –
žiji z moci Božího Ducha?
Sloužím jeho dary, které dává
každému ve prospěch celého
společenství?
Nepotřebuji
obnovit jeho přítomnost, jeho
působení ve svém životě?
ÚTERÝ 3.6.
Sk 20,17-27
Jan 17,1-11a
Vydávat svědectví o radostné
zvěsti o Boží milosti – tak
vnímá svůj úkol Pavel a tak
mohu vnímat své poslání i já.
Každý člověk potřebuje Boží
milost, jeho milosrdenství,
potřebuje se o něm dozvědět!
STŘEDA 4.6.
Sk 20,28-38
Jan 17,11b-19
Boží slovo „má moc vzdělávat a zjednat dědictví ve společenství všech“ křesťanů – to
je Pavlova „závěť“ pro Efezany i pro mne, pozvání k vytrvalé četbě, k promýšlení a
jednání podle Božího slova.
ČTVRTEK 5.6.
Sk 22,30; 23,6-11
2 Den Páně

1. čtení Sk 1,12-14
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili
do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová.
Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli Petr a Jan,
Jakub a Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti všichni jednomyslně setrvávali v
modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou
Marií a s jeho příbuznými.

Žalm 26
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina
v zemi živých!
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych
se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před
kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: –
abych směl přebývat v Hospodinově domě po
všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy něhy – a patřil na jeho chrám.
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, – smiluj se
nade mnou, vyslyš mě! – Mé srdce k tobě mluví,
– má tvář tě hledá.

2. čtení 1 Petr 4,13-16
Milovaní! Radujte se, že máte účast na utrpení
Kristově, abyste také mohli radostně jásat při
jeho slavném zjevení. Když musíte snášet urážky
pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás
spočívá Duch slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z
vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil nebo jen že se míchal do záležitostí
druhých lidí. Trpí-li však, že je křesťanem, za to
se stydět nemusí; spíše ať Boha velebí, že je
křesťanem.

Evangelium Jan 17,1-11a
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla
ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal
věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život
pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista. Já
jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, které
jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav ty
mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u tebe,
dříve než byl svět. Zjevil jsem tvé jméno lidem,
které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a mně jsi je
dal a zachovali tvoje slovo. Nyní poznali, že
všechno, cos mi dal, je od tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim. Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že
jsi mě poslal. Já prosím za ně. Neprosím za svět,
ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a
všechno mé je tvé a všechno tvé je mé. V nich
jsem oslaven. Už nejsem na světě, ale oni jsou na
světě; a já jdu k tobě.“

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem na
faře.
♣ V úterý 3.6. 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 budeme také ve Stachovicích
navštěvovat nemocné.
♣ Ve středu 4.6. v 8:30 zveme na faru na setkání
seniory.
♣ Ve čtvrtek 5.6. zveme po mši svaté do kostela
ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení víry
v rodinách a za nová kněžská a řeholní povolání“. Tento týden povedou adoraci děti 3. a 4. třídy s rodiči.
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme navštěvovat

Texty k rozjímání
Jan 17,20-26
Neztrácej odvahu a vydávej
svědectví! – Toto výzva je
pro mne pozváním k prosbě o
prohloubení působení Ducha
svatého v mém životě, k
prosbě o jeho dary pro vydávání svědectví tam, kde žiji
svůj život, tam, kam mne můj
Pán poslal.
PÁTEK 6.6.
Sk 25,13b-21
Jan 21,15-19
Pro mnohé je Ježíš mrtvý –
dávná historická postava. Pro
mne je jistě živý, život dávající. A proto jsem zván podílet
se na předávání tohoto života.
SOBOTA 7.6.
Sk 28,16-20.30-31
Jan 21,20-25
Pros, aby se zvěst o Božím
království mohla otevřeně a
bez překážek hlásat po celém
světě… Pros, aby všichni
křesťané byli hlasateli a vydávali o Kristu dobré svědectví…
NEDĚLE 8.6. Slavnost
Seslání Ducha svatého
Sk 2,1-11
1 Kor 12,3b-7.12-13
Jan 20,19-23

Den Páně 3

Ohlášky
nemocné.
♣ V sobotu 7.6. v 16:30 zveme na modlitbu růžence a
v 17:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 16:30 bude
možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ V sobotu 7.6. bude také
mimořádně v 18 hodin mše
svatá ve Vrchách.
♣ Děti, které letos přistoupí
k 1. svatému přijímání půjdou
v sobotu 7.6. ke svátosti smíření. Příležitost ke svátosti
smíření budou mít také rodiče. Sejdeme se v 18:30
v kostele.
♣ V neděli 8.6. na slavnost
Seslání Ducha svatého přistoupí děti naší farnosti k 1.
svatému přijímání.
♣ V neděli 15.6. budeme prožívat farní pouť k Nejsvětější
Trojici. Mše svatá bude v 10
hodin ve Fulneku. Na vesnicích mše svaté nebudou. Prosíme maminky, babičky a jiné
šikovné kuchařky, aby napekly na farní pouť buchty, koláče, cukroví, sladkosti nebo
jiné dobroty.
♣ Zveme na pěší pouť
k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice, která se
uskuteční ve dnech 19. 7. –
26.7. Bližší informace na
www.pout.cz.
Přihlásit se
můžete na www.pout.cz nebo u paní Erteltové Ludmily.
– mob. tel. 723489954 .
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Úmysly mší svatých

1.6. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1.6. Za † Karla Pavlicu a za † sourozence
Holíkovy
3.6. Mše svatá není
4.6. ___________________
5.6. ___________________
6.6. Za členy živého růžence
7.6. Na úmysl dárce
8.6. Za † rodiče Dubcovy, Blinkovy
a za živou rodinu
Stachovice

Ne
St
Ne

1.6. Mše svatá za farnost
4.6. Za členy živého růžence
8.6. Za † Josefa Vaněčka, rodiče
Vaněčkovy a Zemanovy a za živou
rodinu
Děrné

Ne
St
Ne

1.6. Za † a živou rodinu Jánošíkovu
a Berkovu
4.6. Za členy živého růžence
8.6. Mše svatá za farnost
Lukavec

Ne
Čt
Ne

1.6. Šimečka 106
5.6. Za členy živého růžence
8.6. Schensk5
Vrchy

Ne
So

1.6. Mše svatá za farnost
7.6. 18:00 Za † Hynka a Marii Šebestovy,
rodiče a sourozence

