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

DEN PÁNĚ

Květná nedělě

20. března

K zamyšlení
Zatímco na Velký pátek nám liturgie
předkládá Ježíšovo utrpení v podání
evangelisty Jana, na Květnou neděli se
podle ročních cyklů A, B, C střídají
synoptikové Matouš, Marek a Lukáš.
Ačkoli si synoptická evangelia
v pašijovém vyprávění do značné míry
vzájemně odpovídají, liturgie Květné
neděle nás do tajemství Ježíšova utrpení uvádí každý liturgický rok v jiném momentu. Dostáváme tak pokaždé jiný klíč k tomu,
aby se naše srdce otevřelo tajemství Ježíšova utrpení. V roce C
v úvodu pašijového
příběhu
spolu
s evangelistou Lukášem vstupujeme do
„velké horní místnosti“.
Apoštolov é,
kteří
s Ježíšem zaujali místo
u stolu, ještě nebyli schopni pochopit
plný smysl toho, co se odehrává ve
večeřadle, ani toho, co bude následovat bezprostředně poté. My však již
můžeme vnímat vzájemné souvislosti.
Víme, že událost ve večeřadle předznamenává to, co se za několik hodin
stane „na místě, které se nazývá Lebka“, a Ježíšovo vydechnutí na kříži je
skutečným završením jeho slov: „Moje
tělo se vydává za vás a moje krev se
prolévá za vás!. Pokud domyslíme
hlubokou souvislost těchto dvou udá-

neprodejné

lostí opravdu do důsledků, pak musí platit,
že Ježíšův příkaz: „to konejte na mou památku“ se nevztahuje pouze na to, aby apoštolové slavili jeho památku pouze s chlebem a
kalichem, ale také na to, aby slavili jeho památku i s vlastním tělem a krví – to znamená
vydáváním svého vlastního života pro druhé.
Sami od sebe však toho nejsou schopni. Proto je svátostné slavení památky toho, co učinil Ježíš ve večeřadle, na jedné
straně objasněním a zpřítomněním toho, co dokonal na
kříži, a na druhé straně rovněž
zdrojem milosti k tomu, aby se
život jeho učedníků stával neustálou památkou jeho odevzdanosti na kříži.
Jako pozorným posluchačům
nám neunikne, že Lukáš uvádí
stolování ve večeřadle slovy:
„když nastala hodina“. Když
na začátku svého evangelia
vypráví o událostech kolem
Ježíšova narození, rád je uvádí slovy „v těch
dnech. My tehdy tušíme, že jde o mimořádné
dny – o čas milosti, kdy se k nám přibližuje
spása. Nyní však cítíme, že čas milosti vrcholí, spása je přímo na dosah ruky a Boží
láska je tak intenzivní, že už se čas nepočítá
na dny, ale na hodiny! Ba víc, tajemství Ježíšova kříže a vzkříšení natolik změnilo běh
světa, že tato mimořádná hodina už není pouze nenávratně uplynulým časovým úsekem,
ale pokaždé, když se slaví památka toho, co
se událo ve večeřadle, je hodina naší spásy
živou přítomností.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 21.3.
Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
Ježíšův přítel Lazar byl dobrým, a proto nepohodlným
svědkem. Nenávist a likvidace těch, kterých se Pán dotkl,
je nám povědomá.
ÚTERÝ 22.3.
Iz 49,1-6
Jan 13,21-33.36-38
Povolání Služebníka je v
Kristu naplněno a rozšířeno
až do končin země. On je tu
pro všechny národy, tedy i
pro nás, naši Církev, pro moji
rodinu. A pro mě osobně –
snad se „nenamáhal nadarmo“.
STŘEDA 23.3.
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25
Možná Kristovi spolustolovníci nemají ani tolik strach o
Ježíšův osud, ale o své svědomí. Proto chtějí ujištění, že
právě oni nezradili. Představím si nepochopení, které náš
Pán od apoštolů zakusil. Vynahradíme mu to v Církvi?
ČTVRTEK 24.3.
Zelený čtvrtek
Ex 12,1-8.11-141
Kor 11,23-26
Jan 13,1-15
Poděkuji dnes za Pánovu přítomnost v Eucharistii a v jeho
slovech. A poprosím, aby2 Den Páně

Evangelium Lk 19,28-40
Ježíš šel vzhůru do Jeruzaléma. Když se přiblížil
k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze svých učedníků a řekl
jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete,
naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A
kdyby se vás někdo zeptal: `Proč ho odvazujete?',
odpovíte mu takto: `Pán ho potřebuje.'„ Ti, kdo
byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to
řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho
majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“ Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál, prostírali mu na cestu své
pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory,
začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě
chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na
vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a
sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu
na něj volali: „Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl: „Říkám vám: Budou-li oni
mlčet, bude křičet kamení.“

1. čtení Iz 50,4-7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych
uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.
Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin,
mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své
líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi
však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

Žalm 21
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí
rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina,
ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“

Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě
svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu
všechny své kosti.
Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však,
Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi
na pomoc!
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, –
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo
se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho,
všichni z Jakubova potomstva. – Boj se ho celé
Izraelovo plémě!“

2. čtení Flp 2,6-11

Texty k rozjímání
chom pochopili, co pro jeho
přebývání mezi námi znamená
služba potřebným.
PÁTEK 25.3.
Velký pátek
Iz 52,13 – 53,12Žid
4,14-16; 5,7-9
Jan 18,1 – 19,42
Tak vzpomíná na poslední
Ježíšovy chvíle Jan, který spočíval na Pánově hrudi při
předchozí večeři. Janův další
životní běh se nesl ve znamení
této blízkosti. Můj vztah k
Ježíšovi může (a má!) být podobný.

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i SOBOTA 26.3.
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce
Vigilie slavnosti
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Zmrtvýchvstání Páně
Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex
Ohlášky
14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; Iz
♣ Dnešní nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. 55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4;
Mše v úterý a ve středu jsou beze změn. Na ob- Ez 36,16-17a.18-28;
řady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního Řím 6,3-11
kostela ve Fulneku. Na Zelený čtvrtek a Velký Lk 24,1-12
Pátek začnou liturgie v 18 hodin, na Bílou sobo- Uvědomím si: ponořením do
Krista, svým křtem, jsem se
tu v 19 hodin.
♣ Na Zelený čtvrtek a Velký pátek nebudou od- stal účastníkem Jeho osudu a
polední adorace. Po liturgii Velkého pátku se to v utrpení, které na mě dolézačneme modlit novénu k Božímu Milosrdenství. há, ale jistě také jednou v jeho
♣ Na Zelený čtvrtek doneste na obřady papíro- slávě! Kéž se z toho dokážu
vou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali radovat!
své postní almužny.
♣ Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin NEDĚLE 27.3.
zve mládež do fulneckého kostela k adoraci Svá- Slavnost Zmrtvýchvstání
tosti oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu Páně
modlitbu v Getsemanech.
Sk 10,34a.37-43
♣ Na Velký pátek 25. března budeme ve Fulneku Kol 3,1-4
a také na vesnicích od 9 hodin navštěvovat ne- Jan 20,1-9

Den Páně 3

Ohlášky
mocné a doneseme svaté přijímání.
♣ Mládež zve na velkopáteční
putování do Hradce nad Moravicí zakončené modlitbou
křížové cesty. Sraz: 7:30 Fulnek, ulice Děrenská, 7:50 Hájek, 8:15 Lukavec - hasičárna.
Zpáteční cestu z Hradce si
zajistí každý sám!
♣ V pátek dodržujeme přísný
půst a v sobotu se doporučuje
zdrženlivost od masa.
♣ Páteční křížová cesta ve
Fulneku začne v 17:15.
♣ V pátek po velkopátečních
obřadech zveme od 20 do 22
hodin k soukromé adoraci u
Božího hrobu.
♣ Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady bude ve
čtvrtek v 17 hodin a na obřady velikonoční vigilie
v sobotu v 18 hodin.
♣ V sobotu od 9 do 17 hodin
bude možnost adorace u Božího hrobu. Prosíme farníky,
aby se zapsali na adorační
službu.
♣ Sbírka, která se koná během uctívání kříže a sobotní
adorace u hrobu Páně, bude
předána na ochranu a údržbu
chrámů ve Svaté Zemi.
♣ Příští neděli na Boží hod
velikonoční budeme po mši
svaté světit pokrmy.
♣ Na velikonoční neděli od
13 hodin se v Lukavci uskuteční tradiční Jízda okolo osení. Po jízdě zveme do kostela
sv. Jana Křtitele na svátostné
požehnání.
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Úmysly mší svatých

20.3. Fulnek

Ne 20.3. Za † rodinu Bolckovu a rodiče z obou
stran
Út 22.3. Za † Jiřinu Bártkovou, za † a živou
rodinu Durychovu a Boží požehnání
pro živou rodinu Bártkovu
St 23.3. Za † VladimíraVacka, bratry Josefa a
Jiřího a za rodiče
Čt 24.3. Za † Jaroslava Dreslera a živou rodinu
Pá 25.3. Obřady Velkého pátku
So 26.3. Na úmysl dárce
Ne 27.3. Za † a živou rodinu Zemanovu,
Klimíčkovu a Wantulokovu
Stachovice
Ne 20.3. Za † rodiče Hiršovy, syny, snachu,
zetě a živou rodinu
Út 22.3. Za † rodinu Bačíkovu, Zdeňka
Vojkůvku a syna
Ne 27.3. Za † Josefa a Olgu Růčkovy, dceru,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Děrné
Ne 20.3. Za † Annu Bortlovou a duše v očistci
St 23.3. Za † rodinu Stiboříkovu a duše
v očistci
Ne 27.3. 10:30 Za † rodinu Patermanovu a
manžele Vrabcovy
Lukavec
Ne 20.3. Gold 17
Ne 27.3. 8:00 Za jezdce okolo osení
Vrchy
Ne 20.3. Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu
Ne 27.3. Za † Milana Bohma a rodiče

