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DEN PÁNĚ

Slavnost Nejsvětější Trojice

15. června

neprodejné

K zamyšlení
Je zvláštní, že když slavíme slavnost
Nejsvětější Trojice, tak v evangelijním
úryvku se Božská Trojice jako taková
nezmiňuje. Vzpomíná se Otec a Syn, ale
o Duchu svatém nepadne ani slovo. Ale
je
tak
tomu
doopravdy?
Bůh tak miloval svět…
– Jak Bůh miluje? Svatý Augustin hovoří, že
láska mezi Otcem a
Synem je Duch Svatý:
„Otec je ten, který miluje, Syn je ten, který
je milovaný, a Duch
Svatý je láska“.
Sice to zní velmi
zvláštně, ale můžeme
říct, že to, jak Bůh miluje, je v podstatě sám
Duch Svatý.
Dal svého jednorozeného Syna… – Jak
přišel na svět Boží
Syn? „Duch Svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní, říká archanděl Marii při zvěstování.
Bůh poslal Syna na svět, aby se skrze
něho svět spasil. – Jak dojde člověk spá-

sy? „Jestliže se nenarodí někdo z vody a z
Ducha, nemůže vejít do Božího království,“ vysvětluje Ježíš Nikodémovi.
Je to opět Duch Svatý, kdo působí.
Kdo v něho věří, není souzen. – Jak může
člověk uvěřit v Krista? „Jenom pod vlivem
Ducha svatého může
někdo říci: »Ježíš je
Pán.«.
Evangelista Jan v
dnešním úryvku,
představuje tajemství Boží Trojice, a
to dokonce tak, aniž
by se výslovně o
všech osobách zmiňoval, jako kdyby
chtěl říct: „I vy můžete představit tajemství milujícího
trojjediného Boha v
těch „pár verších“
svého života, aniž
byste o něm jen teoreticky koumali. A za každým vaším skutkem a za každým vaším pohybem má stát
působení Ducha svatého, který všechno
oživuje.“

Texty k rozjímání

1. čtení Ex 34,4b-6.8-9

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj,
jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky.
Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam
vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal:
„Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“
ÚTERÝ 17.6.
Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl:
1 Král 21,17-29
„Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde
Mt 5,43-48
Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale
Netoužím se zmocnit něčeho,
odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako
co mi nepatří? Neudělal jsem
již něco takového ve svém dědictví.“
životě, neměl bych také konat
pokání?
Dan 3,52-56
PONDĚLÍ 16.6.
1 Král 21,1-16
Mt 5,38-42
Kde v mém okolí či ve vzdálené zemi se děje zvůle a násilí? Kde je třeba se ozvat, postavit se proti, kde je třeba
pomoci?

STŘEDA 18.6.
2 Král 2,1.6-14
Mt 6,1-6.16-18
Elizeus spoléhá na Hospodina, Boha Eliášova, Boha svého učitele. Kdo jsou ti, od
kterých se (vedle vlastního
poznání, četby bible, modlitby, svátostí …) dozvídám –
nebo jsem se dozvídal – o
Bohu? Jak jim mohu projevit
svoji vděčnost?
ČTVRTEK 19.6.
slavnost Těla a Krve Páně
Dt 8,2-3.14b-16a
1 Kor 10,16-17
Jan 6,51-58
Raduj se dnes z daru Eucha2 Den Páně

Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš
na cherubech,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

2. čtení 2 Kor 13,11-13
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a
Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.
Pozdravujte se navzájem svatým políbením.
Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše
Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s
vámi se všemi!

Evangelium Jan 3,16-18
Ježíš řekl Nikodémovi:
„Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět
byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil
ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

Ohlášky
♣ Ve čtvrtek 19. června je slavnost Těla a Krve
Páně. Zveme na mši svatou do Fulneku a Lukavce.
♣ V sobotu 21. června bude v 17 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jílovci.
♣ V neděli 22. 6. v 10:30 zveme do kostela
v Lukavci na pouť k svatému Janu Křtiteli.
♣ Tento týden nebude výuka náboženství.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou chlapce a
dívky do 7 do 18 let na letní děkanátní setkání s
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 - Praši-

Texty k rozjímání
ristie, z daru věčného života a
zůstávání v Pánu, které v tobě
přijímání Kris-tova těla a krve
posiluje…
PÁTEK 20.6.
2 Král 11,1-4.9-18.20
Mt 6,19-23
Boží moc vítězí nad lidskými
plány (králův potomek Joaš
přežije). Pro mne může být
tento příběh povzbuzením k
důvěře v nejrůznějších těžkostech a protivenstvích mého života… k vytrvalému přinášení všeho toho v modlitbě
před Boží trůn… i k vlastnímu jednání, stavícímu se proti
konanému zlu.
SOBOTA 21.6.
2 Kron 24,17-25
Mt 6,24-34
Nevěrnost
a
nevděčnost
ovlivňují i můj život… Kudy
se tyto hříšné postoje dostávají do mého života? Jak být
více věrný (Bohu, sám sobě,
svému poslání, svým blízkým), jak být více vděčný
(Bohu, svým blízkým)?
NEDĚLE 22.6.
12. neděle v mezidobí
Jer 20,10-13
Řím 5,12-15
Mt 10,26-33
Den Páně 3

Ohlášky
vá 2014, které se bude konat
1. července. Motto letošního
setkání: „Stůl nejsou jen čtyři
nohy, to ví jistě člověk mnohý“. Na setkání bude příležitost přispět trvanlivými potravinami (rýže, těstoviny, káva,
čaj, konzervy, polévky ze
sáčku apod.) do potravinové
banky. Odjezd autobusu
v 8:30 z náměstí. Více informací na plakátku. Přihlásit se
můžete v sákristii. Cena zájezdu je 130 Kč.
♣ V neděli 29. června zveme
na pouť ke sv. Petru a Pavlu
do Děrného. Poutní bohoslužba začne v 9 hodin, po ní bude následovat tradiční posezení s Děrničankou.
♣ 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
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

15.6. Fulnek

Ne 15.6. Mše svatá za farnost
Út 17.6. Za † Josefa Lachkého
St 18.6. Za † Josefa Šreka, rodiče z obou stran
a živou rodinu
Čt 19.6. Za † Ludmilu Zobaníkovou a živou
rodinu
Pá 20.6. Za † Jiřinu a její švagrovou Růženu
Kotalovou
So 21.6. Za † švagra, sestru, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Ne 22.6. Za † syna Petra Besedu a živou rodinu
Stachovice
Ne 15.6. Mše svatá za farnost
Út 17.6. ___________________
Ne 22.6. Za † Jana Krhuta a rodiče
Děrné
Ne 15.6. Mše svatá za farnost
St 18.6. Za † rodinu Zuzaníkovu a Čížovu
Ne 22.6. Za † Bohumíra Storzera
a duše v očistci
Lukavec
Ne 15.6. Mše svatá za farnost
Čt 19.6. David 50
Ne 22.6. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne 15.6. Mše svatá za farnost
Ne 22.6. Za † Jindřicha Deneše, manželku, syny, snachu a vnučku Janu Kovářovou

