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

DEN PÁNĚ

5. neděle postní

13. března

K zamyšlení
V tenatech smrti! Chycena! Bez úniku:
uvnitř zdrcující výčitky, vně krvelační
žalobci. A zákon neúprosně odsuzující… To byla zkušenost té ubohé ženy:
a zároveň často tou naší zkušeností.
Odsuzování druhých, hlodající a zdrcující výčitky svědomí, zklamání nad
sebou, odsuzování sebe. A navíc: neutuchající výčitky, které se nedají ničím
„uplatit“.
Kdo
doopravdy poznal hloubku
a „tvář“ hříchu, asi zažil
tyto pocity.
Že to patří k
pravému
křesťanu?
Jasná odpověď zní: ne.
Ježíš odsuzuje hřích, ne hříšníka. Na rozdíl od nás,
kteří tak snadno „smícháme obojí dohromady“. A tak odsuzujeme druhé,
anebo i sebe. Obojí je koneckonců tím
snadnějším způsobem, jak se vypořádat s hříchem. Ježíš jde po té těžší cestě. Nepodléhá citům, mlčí a čeká – aby
zároveň poskytl čas „k prohlédnutí“
těm, kdo mají kameny již připravené.
Uvnitř úzkosti, vně kameny neúprosného odsuzování. A Ježíš mlčí. Prostoupen Božím pokojem. A tento pokoj je nakažlivý – a proto tato žena,
díky Ježíšově blízkosti, vidí, jak se

neprodejné

postupně hrozba odsuzování vytrácí. Smrt
ustupuje, raší nový život. Tma přechází, pomalu svítá. A to ne samo sebou! To Ježíš
působí tento neočekávaný zvrat – a kdo zažil
někdy tuto změnu, ví, jak to bývá opravdu
nečekaně. A podobně jako ona žena, i my
potřebujeme být v Ježíšově blízkosti, ano,
postavit se před jeho tvář – a to i přesto, že
všude kolem (v našem nitru) zaznívá ohlušující žaloba a neuplatitelná výčitka.
Postavit se před
Ježíšem se srdcem na dlani –
neutéci, neschovat se. A Ježíš
svou přítomností
zahání výčitky…
a bouře utichá.
A tento velký dar
odpuštění je zároveň závazkem:
jdi, a už nehřeš. Jdi – neuvízni nevěřícně v
minulosti, zaobíraný svými stinnými stránkami. Jdi – nezůstávej v minulosti, přijmi odpuštění, uvěř, že Ježíš vzal na sebe tvůj
hřích. Uvěř a jdi – nezůstávej ležet na zemi
jako poražený. Vstaň a jdi – přece Bůh tě
nestvořil proto, abys zůstal vězněm smrti a
černoty! Tragické totiž není prohrát a padnout, ale zůstat ležet na zemi. Ale ty jdi… a
už nehřeš! Rozhodni se pro novou cestu.
Řekni si: „Nechci žít jako dřív“. Ježíš tě vysvobodil proto, abys žil jako svobodný člověk – ne jako zajatec… spoutaný v tenatech
smrti a sebeodsuzování.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 14.3.
Dan 13,1-9.15-17.19-30.3362
Jan 8,12-20
Po dvou tisíciletích od této
události by měla být naše víra
dokonalejší: snažím se o poznání Ježíše a jeho Otce? Nebo mě snad baví chodit v v
pološeru či temnotě?
ÚTERÝ 15.3.
Nm 21,4-9
Jan 8,21-30
Předpovídané
povýšení
(ovšem na kříž!), ve skutečnosti sebezmaření, je základem pro pochopení Ježíšova
vztahu k Otci, kde se snoubí
láska s poslušností. Model pro
vztahy v Církvi!
STŘEDA 16.3.
Dan 3,14-20.91-92.95
Jan 8,31-42
Ne naše zásluhy, vědomosti,
ale Ježíšova pravda dokáže
osvobodit. Její poznání je
usnadněno vytrvalostí v Jeho
službě.
ČTVRTEK 17.3.
Gn 17,3-9
Jan 8,51-59
Ježíš uniká i dnes kamenování
těch sebevědomých, kteří o
sobě prohlašují: „Teď už jsme
si jisti.“ Před sebejistými se i
dnes skrývá a „odchází z
chrámu“.

1. čtení Iz 43,16-21
Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu,
v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i
koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již
nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli.
„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to,
co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď
již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na
poušti a řeky na neschůdných místech. Divoká
zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že jsem dal
vodu na poušti, řeky na neschůdných místech,
abych napojil svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid
jsem stvořil pro sebe, bude hlásat mou chválu.“

Žalm 126
Velkou věc s námi učinil Hospodin,
naplnila nás radost.
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli
jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná
smíchu – a náš jazyk plný jásotu.
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s
nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost.
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí
na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou
s jásotem.
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí:
– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.

2. čtení Flp 3,8-14

Bratři! Všecko považuji za škodu ve srovnání s
oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše,
svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a
považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat
Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní
spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo věří v Krista,
totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře.
Tak na sobě poznám Krista i moc jeho
PÁTEK 18.3.
zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože
Jer 20,10-13
umřel on, i já mu chci být v tom podobný. PoJan 10,31-42
Náš Pán, nepochopen, se vra- tom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých.

2 Den Páně

Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už
jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to
uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus
Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to
uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je
za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou.
Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke
které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.

Evangelium Jan 8,1-11
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli
ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“
Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho
měli z čeho obžalovat. Ježíš se však sehnul a psal
prstem na zem. Když na něj nepřestávali dotírat
otázkami, vzpřímil se a řekl jim: „Kdo z vás je
bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první!“ A
sehnul se opět a psal na zem. Když to uslyšeli,
jeden za druhým se vytráceli, starší napřed, až
zůstal on sám a žena před ním. Ježíš se vzpřímil
a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl:
„Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějška už nehřeš!“

Velikonoční bohoslužby
Farní kostel Nejsvětější Trojice Fulnek
Zelený čtvrtek 24.3. 18:00
Velký pátek
25.3. 18:00
Bílá sobota
26.3. 19:00
Zmrtvýchvstání Páně - 27.3.
Nedělní pořad bohoslužeb - změna:
Lukavec 8:00, Děrné 10:30.

Velikonoční zpověď
Stachovice
Děrné
Lukavec
Fulnek
Vrchy

15.3. - 16:30 -17:00 a po mši svaté
16.3. - 16:00 -17:00 a po mši svaté
17.3. - 16:00 -17:00 a po mši svaté
20.3. - 15:00 - 17:00
21.3. - 17:00

Texty k rozjímání
cí za Jordán – na místo, kde
křtil Jan. Znám já místo svého
křtu? Zastavení u křtitelnice
by mě jistě před mým prožíváním Svatého týdne obohatilo…
SOBOTA 19.3.
slavnost sv. Josefa
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16
Řím 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a
Tolik důležitých věcí dokáže
Bůh sdělit ve spánku! Poslušností hlasu Božího se Josef
stává ochráncem díla našeho
vykoupení. A jeho život probíhá úplně jinak, než si představoval…
NEDĚLE 20.3.
Květná neděle
Iz 50,4-7
Flp 2,6-11
Lk 22,14-23,56

Ohlášky
♣ Dnes v 17:30 budou mít
setkání děti, které se připravují k 1. svatému přijímání.
♣ V pátek půl hodiny před
mší svatou ve Fulneku a během týdne na vesnicích zveme na křížovou cestu.
V Lukavci zveme na modlitbu
křížové cesty také v neděli
před mší svatou.
♣ V pátek 18. března po mši
svaté zveme do Fulneku na
křížovou cestu městem. Při
křížové cestě se budeme společně modlit za smíření
v rodinách, smíření mezi geDen Páně 3

Ohlášky
neracemi a odpuštění.
Z tohoto důvodu nebude křížová cesta před mší svatou.
♣ V sobotu 19.3. o slavnosti
sv. Josefa zasvětíme naší farnost a naše rodiny svatému
Josefu. Zveme na mši svatou
v 9:00 do kostela ve Fulneku.
♣ V sobotu 19.3. bude v 16
hodin mše svatá s nedělní
platností v Jílovci.
♣ V neděli 20. března od 15
hodin zveme k velikonoční
svátosti smíření do kostela ve
Fulneku. Při této svátosti bude v naší farnosti pomáhat o.
Martin Sudora z Hladkých
Životic.
♣ Ve Fulneku budeme zpovídat tento týden vždy od 17
hodina v sobotu od 8:00.
♣ Příští neděle je poslední
postní neděle – Květná. Koná
se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán
zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Přineste sebou
na mši svatou ratolesti.
♣ Dnes začíná „Týden modliteb za mládež“, který je vyhlášen biskupy. Připojme se i
my ve svých rodinách
k modlitbám za naší mládež.
♣ Ve Svatém roce milosrdenství zve Římskokatolický děkanát Bílovec v sobotu 28.
května na Národní pouť do
Krakova. Cena poutního zájezdu je 350 Kč – jízdné a
200 Kč poutnický balíček.
Další informace najdete na
nástěnce. Přihlásit se můžete
v sákristii.
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Úmysly mší svatých

13.3. Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá

13.3.
15.3.
16.3
17.3.
18.3.

Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
Za Petra Šimona a duše v očistci
_____________________
_____________________
Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
So 19.3. 9:00 Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Ne 20.3. Za † rodinu Bolckovu a rodiče z obou
stran
Stachovice
Ne 13.3. Za † Josefa Vaněčka, rodiče Vaněčkovy a Zemanovy a za živou rodinu
Út 15.3. _______________________
Ne 20.3. Za † rodiče Hiršovy, syny, snachu,
zetě a živou rodinu
Děrné
Ne 13.3. Za rodinu Křížovu, Feilhauerovu
a Richtrovu
St 16.3 Za † rodiče Jančálkovy a za † a živou
rodinu
Ne 20.3. Za † Annu Bortlovou a duše v očistci
Lukavec
Ne 13.3. __________________
Čt 17.3. David 50
Ne 20.3. Gold 17
Vrchy
Ne 13.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
a za † rodinu Melarovu
Ne 20.3. Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu

