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

DEN PÁNĚ

Slavnost Seslání Ducha svatého

8. června

neprodejné

K zamyšlení
Na shromážděné učedníky sestupuje
náhle Duch Boží: najednou, nepředvídaně, jak to Bůh často dělává. Duch přichází z nebe čili od Boha. Použité symboly (hukot, vítr, ohnivé jazyky) zdůrazňují, že Duch je moc moc shůry. Pomocí
znamení-symbolů je
možné vytušit něco z
Božího tajemství, které
nemůže být vystiženo
přímo, tak jak je v sob ě .
S p o j k a
"jako" ("jako když se
přižene silný vítr") odvádí pozornost od
"hmotné skutečnosti"
znamení a odkazuje na
její hlubší význam.
Nejednou se v NZ dává
do souvislosti vítr s
Duchem, v řečtině stejné slovo (pneuma) vyjadřuje obojí. Bůh
svým Duchem naplňuje celý dům: máme
i jiná biblická svědectví potvrzující to,
že Bůh naplňuje vždy celý prostor (horu
- Ex 19,18; celou zemi - Iz 6,3). Duch
naplňuje - naplnění, eschatologická plnost je tu! Není darována "nějaká pomoc" shůry, ale plnost Boží moci, samotná osoba Ducha! Duch svatý bude
naplňovat jednotlivce, ale i společenství
- jím byli naplnění Petr (Sk 4,8), apoštolové (4,31), Štěpán (6,5; 7,55), Pavel

(9,17; 13,9), Barnabáš (11,24), učedníci
nově založených komunit (13,52).
Symbol jazyků naznačuje nový jazyk darovaný učedníkům, jazyk oslavující velké
Boží činy, včetně spásu uskutečněnou
Kristem.
Duch (jeden a týž) je
dán každému jednotlivci
(jazyky se rozdělily).
Učedníci pak hlásali velké Boží činy (už Maria,
plná Ducha, zvěstovala v
Magnifikatu velké Boží
skutky. Duch sestoupil v
podobě ohnivých jazyků
a apoštolové roznícení
tímto ohněm začali v
nových jazycích chválit
Boha. Jejich mlčení se
stalo slovem, jejich
strach se stal odvážným
svědectvím o Bohu, jejich chlad se proměnil v horlivost.
V moci Ducha se zvěst o Bohu šíří mezi
všechny lidi - proto mluvení cizími jazyky.
Toto hlásání "lidem všech jazyků" předjímá budoucí misijní působení prvotní církve až do končin země. Mezi přítomnými
jsou lidé ze všech národů, jak proselyté
(pohané, kteří přijali židovskou víru), tak i
židé žijící mimo izraelskou zemi.
Nepochopitelná událost letnic vyvolává
údiv přítomných, údiv disponující k vyslechnutí Petrovy řeči.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 9.6.
1 Král 17,1-6
Mt 5,1-12
Eliáš tě zve, abys i ty stál pevně ve službě Hospodina, Boha
Izraele...
ÚTERÝ 10.6.
1 Král 17,7-16
Mt 5,13-16
Nechat se Hospodinem vést
ve své každodenní práci a
úsilí. Přinášet druhým zvěst o
Boží blízkosti a jeho milosrdenství...
STŘEDA 11.6.
památka sv. Barnabáše
Sk 11,21b-26; 13,1-3
Mt 10,7-13
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ – Naplňuj dnes
ve všem svém konání tato
Ježíšova slova...

1. čtení Sk 2,1-11
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když
se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně,
rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze
všech možných národů pod nebem. Když se ten
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni,
protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho
vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak
mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové,
Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří
jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají
velké Boží skutky.“

Žalm 103
Sešli svého ducha, Hospodine,
a obnovíš tvář země!
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do
svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou
stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
píseň: – má radost bude v Hospodinu.

ČTVRTEK 12.6.
1 Král 18,41-46
Mt 5,20-26
Eliášova modlitba, jeho věr- 2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
nost a poslušnost Hospodinu Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může
jsou požehnáním pro celý někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozma2 Den Páně

nité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné
služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou
však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho
údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také
u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni
jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé
nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni
jsme byli napojeni jedním Duchem.

Evangelium Jan 20,19-23
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.“

Ohlášky
♣ Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem na
faře.
♣ V sobotu 14. června bude v 17 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jestřábí.
♣ 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. Mši svatou bude
sloužit generální vikář Mons. Martin David.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou chlapce a
dívky do 7 do 18 let na letní děkanátní setkání s

Texty k rozjímání
národ. Komu dnes mohu svojí
modlitbou vyprosit požehnání, komu mohu svou poslušností Hospodinu vydat svědectví o něm?
PÁTEK 13.6.
1 Král 19,9a.11-16
Mt 5,27-32
Vnímej i ty v jemném vánku
dnešního dne Hospodinovu
blízkost, jeho nenápadné působení, jeho dotýkání se tebe i
druhých...
SOBOTA 14.6.
1 Král 19,19-21
Mt 5,33-37
Následování Hospodina je to,
čemu Eliáš i Elizeus podřizují
ve svém životě vše. Jak je
tomu u mne? Je všechno mé
jednání „zabarveno“ tímto
základním směřováním?
NEDĚLE 15.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
Ex 34,4b-6.8-9
2 Kor 13,11-13
Jan 3,16-18

Den Páně 3

Ohlášky
názvem Kouzelná školka,
které se uskuteční 21.-22.6. v
Pustějově. Začátek setkání v
10 hodin v sokolovně, ukončení setkání v 9:15 mší svatou. Více informací na plakátku.
♣ Zveme na Diecézní setkání
dětí s otcem biskupem Františkem Václavem Lobkoviczem - Prašivá 2014, které se
bude konat 1. července 2014.
Odjezd autobusu v 8:30
z náměstí. Více informací na
plakátku. Přihlásit se můžete
v sákristii. Cena zájezdu je
130 Kč.
♣ V neděli 22. 6. v 10:30
zveme do kostela v Lukavci
na pouť k svatému Janu Křtiteli.
♣ V neděli 29.6. doputují do
Fulneku mladí poutníci pěší
pouti na Velehrad. Prosíme
rodiny, které je mohou přijmout do svých domovů a
poskytnout jim nocleh a jídlo,
aby se přihlásili u paní Ludmily Erteltové.
♣ Zveme na pěší pouť
k Božímu milosrdenství Fulnek – Slavkovice, která se
uskuteční ve dnech 19. 7. –
26.7. Bližší informace na
Přihlásit se
www.pout.cz.
můžete na www.pout.cz nebo u paní Erteltové Ludmily
– mob. tel. 723489954 .
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Úmysly mší svatých

8.6. Fulnek

Ne

8.6. Za † rodiče Dubcovy, Blinkovy
a za živou rodinu
Út 10.6. Za † Antonína Ivanka, rodiče z obou
stran a švagra
St 11.6. Za dar zdraví a Boží ochranu
Čt 12.6. Za † Hanu a živou rodinu
Pá 13.6. Za † Otýlii Vidlákovou, manžela Karla
a Josefa, syny, snachy, dceru, zetě a
vnučku
So 14.6. Za † Marii Kubovou, manžela a živou
rodinu
Ne 15.6. 10:00 Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne

8.6. Za † Josefa Vaněčka, rodiče
Vaněčkovy a Zemanovy a za živou
rodinu
Út 10.6. ______________________
Ne 15.6. 10:00 Mše svatá ve Fulneku
Děrné
Ne 8.6. Mše svatá ve Fulneku
St 11.6. Za † Josefa Lukáše, Josefa Kolovrata a
za jejich živou rodinu
Ne 15.6. 10:00 Mše svatá ve Fulneku
Lukavec
Ne 8.6. Schenk 5
Čt 12.6. David 101
Ne 15.6. 10:00 Mše svatá ve Fulneku
Vrchy
So

7.6. Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče
a sourozence
Ne 15.6. 10:00 Mše svatá ve Fulneku

