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

DEN PÁNĚ

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

27. března

K zamyšlení
Jak je to skvělé, když něco v životě
dobře dopadne. Jak je to skvělé, když
nějaká špatnost skončí. Jak je to povznášející, když někdy někde zvítězí
dobro. Ano, jsou tu lidé, kteří pamatují, když padl Hitler. Když skončila
druhá světová válka. Všichni pamatujeme konec vlády jedné strany. Začátek svobody. Konec mnoha oficiálně
šířených lží. A také
jistě pamatujeme
nějaké nebo nějaká
svá obrácení. Radikální změnu v životě. Rozloučení se s
určitým hříchem
nebo s nějakou
dlouhodobou špatností v životě. Ano,
tohle pamatujeme, a
jsou to krásné věci. Ale pamatujeme,
bohužel, také to, co zpravidla následuje. Po druhé světové válce přišlo zanedlouho zatýkání, procesy padesátých
let, strach z tajné policie ... Po listopadové revoluci přišly mnohé boje o
moc, nepoctivé cesty k penězům, zklamání z těch i oněch, kteří tak krásně
mluvili. A v našem osobním životě - o
tom raději nemluvme. Kolik chyb jsme
dokázali opakovat! Kolik hříchů, kterých jsme se opravdu zbavili, jsme
nahradili hříchy jinými! Ano, ať je
cokoliv jakkoliv nadějné, vždy se ukáže, že ráj nenastal, nepřišel, že dobro
je zase v něčem vystřídáno zlem.
Mnozí pak mají velmi blízko ke skleslosti, ke skepsi, k ztrátě všech nadějí.

neprodejné

A vzkříšení? Podobá se tomu, o čem jsme
uvažovali před chvílí ? Naštěstí je třeba říci:
ne, ne a ještě jednou ne. Vzkříšení je skutečně poslední slovo, po kterém nepřichází už
žádné slovo zlé. Vzkříšení je poslední skutečnost, vzkříšení je život, láska v plnosti,
která nemůže být ani za něco vyměněna, ani
něčím nahrazena, ani zrušena. Vzkříšení je
věcí definitivní, která je postavena do nejistého, nespolehlivého, kymácejícího se světa. To je
úžasná věc. Opravdu pevný a nevývratný bod. Začátek věčné budoucnosti.
Dílo Boží uprostřed lidí a
pro člověka. Vítězství, po
kterém nemůže následovat
porážka. Zničení zla, při
kterém není člověk zničen,
ale osvobozen. Nebeská
skutečnost, kterou můžeme a máme zažívat
tady na zemi. Život, který je skryt v Bohu,
takže je v bezpečí a zároveň život, který se
ukázal v Kristu a který se ukazuje v křesťanech. Dokonalý Boží dar.
Můžeme mít tedy srdce jinde? Můžeme mít
svou jistotu na jiném místě, než u dárce tak
skvělého daru, než u zdroje tak čistého, než u
Boha živého a pravého? Hledat nevývratnou
jistotu v sobě samém, v lidech, v pokroku, v
budoucnosti a podobných věcech - to je
všechno pošetilost. Nehledat ale jistotu v
Kristově vzkříšení, v životě vzkříšeného,
který nám byl dán, nehledat takto svou jistotu u Boha, to je pak ovšem čiré bláznovství.
Proč bychom se ho ovšem dopouštěli, když
je nám v Písmu i v životě církve zvěst o
vzkříšeném Pánu tak skvěle dosvědčena?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 28.3.
Sk 2,14.22b-33
Mt 28,8-15
Ženy „se strachem a radostí“
potkávají Ježíše. On jim jde
naproti! Vyjdi i nám, Pane,
vstříc, kdykoli máme nejistotu
a úzkost.
ÚTERÝ 29.3.
Sk 2,36-41
Jan 20,11-18
Pán dobře ví, že Magdaléna
hledá právě jeho. Přesto se
ptá. Chce po ní odpověď. I po
mně chce, abych mu svěřil
své nejistoty a úzkosti.

1. čtení Sk 10,34a.37-43
Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po
křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a
potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na
dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a
dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu,
ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky,
totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho
zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je
Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými.
O něm vydávají svědectví všichni proroci, že
skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo
v něho věří.“

STŘEDA 30.3.
Sk 3,1-10
Lk 24,13-35
Žalm 117
Možná dodnes platí: vždy,
Toto je den, který připravil Pán,
když jsme přesvědčeni, že
jásejme a radujme se z něho!
Ježíše dobře známe, On zmizí. Nemiluje dodnes nejistoty
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho misvých učedníků?
losrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům IzraČTVRTEK 31.3.
elův: – „Jeho milosrdenství trvá na věky.“
Sk 3,11-26
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – HospodiLk 24,35-48
nova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu
Kristus v přítomnosti užas- žít – a vypravovat o Hospodinových činech.
lých učedníků jí pečenou ry- Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem
bu. Právě ryba se stane zna- nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo,
kem křesťanů. Ve řeckém – je to podivuhodné v našich očích.
slově ICHTYS (ryba) tvoří
písmena počáteční hlásky vý- 2. čtení Kol 3,1-4
razu: Ježíš Kristus, Boží Syn,
Spasitel. I zde platí: jste to, co Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujjíte…
te o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží
pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na
PÁTEK 1.4.
to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život
Sk 4,1-12
je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže
Jan 21,1-14
Jaký byl asi pocit rybářů, kteří Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete
kdysi vše opustili a nyní se ke ve slávě.
2 Den Páně

Evangelium Jan 20,1-9
Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu
Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého
Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a
nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi
zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než
Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř
a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do
hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška
však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u
těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který
přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž
nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne se od 13 hodin v Lukavci
uskuteční tradiční Jízda okolo osení. Po jízdě
zveme (zhruba v 15:30) do kostela sv. Jana Křtitele na svátostné požehnání.
♣ Dnes, na pondělí velikonoční a během příštího
týdne do soboty se budeme v 15 hodin modlit
novenu a korunku k Božímu milosrdenství. Na
tuto modlitbu vás všechny zveme. Text noveny
najdete na farních stránkách.
♣ Na pondělí velikonoční zveme na mši svatou,
platí nedělní pořad bohoslužeb.
♣ V tomto týdne nebudeme navštěvovat nemocné.
♣ Ve středu 30. března v 8:30 budou mít na faře
setkání senioři.
♣ V pátek 1. dubna bude mše svatá s kázáním
pro děti. Po mši svaté bude mít setkání mládež.
♣ V sobotu 2. dubna v 15:30 zveme na modlitbu
růžence a v 16:00 na mši svatou do Jerlochovic.
Od 15:30 bude možnost přistoupit ke svátosti
smíření. Mše svatá za † rodiče Stiburkovy a živou rodinu.
♣ Od neděle Božího milosrdenství 3. dubna za-

Texty k rozjímání
svému řemeslu vrací – a jsou
neúspěšní… I mně se
„rybolov“ zdaří, když dám na
Kristova slova.
SOBOTA 2.4.
Sk 4,13-21
Mk 16,9-15
Odkaz našeho Pána: jít a hlásat. Nečekat, až někdo přijde s
dotazem.
NEDĚLE 3.4.
Neděle Božího milosrdenství
Sk 5,12-16
Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Jan 20,19-31

Neděle

Božího

milosr-

V neděli 3.4. zveme do kostela ve Fulneku na pouť
k Božímu milosrdenství.
V letošním roce jsme pozvali
Milosrdné sestry sv. Kříže
z Kroměříže.
Program pouti: 8:40 – modlitba růžence, 9:15 – přednáška:
Milosrdné sestry sv. Kříže
z Kroměříže, 10:00 – mše
svatá – celebruje Mons. Mgr.
Martin David – generální vikář ostravsko-opavské diecéze, 14:00 – úvodní slovo o
Božím milosrdenství a společná adorace Nejsvětější Svátosti, 15:00 – korunka k Božímu
milosrdenství. Příležitost ke
svátosti smíření: 8:30-10:00,
13:00-16:00. Na kartičky uložené vzadu v kostele můžete
psát své úmysly, ty budou
čteny během modlitby korunky k Božímu milosrdenství.
Den Páně 3

Ohlášky
číná putování obrazu Milosrdného Ježíše po rodinách naší
farnosti. Obraz bude týden u
rodiny. Předání obrazu další
rodině bude při společné
modlitbě. Spolu s obrazem
budou putovat i texty modliteb. Připojme se i my v našich
rodinách k farnostem, ve kterých ve Svatém roce milosrdenství společná modlitba už
probíhá. Přihlásit se můžete
v sákristii nebo odevzdat přihlášku, která je součásti Dne
Páně.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravu kostelů.
♣ Animátorky bíloveckého
děkanátu srdečně zvou všechny dívky od 5. do 9. třídy na
akci "Mezi námi děvčaty",
která se bude konat 1.- 3. dubna na Pohoři. Další informace
na plakátku nebo u Barči
Matúšů.
♣ Ve Svatém roce milosrdenství zveme 28.5. na Národní
pouť do Krakowa. Cena poutního zájezdu je 350 Kč jízdné
a 200 Kč poutnický balíček.
Přihlášky, včetně 550 Kč,
přijímají duchovní správci
Vaší farnosti do 15. dubna.
♣ V sobotu 16.4. v 9:00 se
uskuteční na faře ve Fulneku
duchovní obnova pro ženy a
v neděli 17.4. 14:00 na faře
v Bílovci duchovní obnova
pro muže. Duchovní obnovy
na téma „Specifika ženské a
mužské výchovy“ povede P.
Lukáš Engelmann. Přihlásit se
můžete u p. Erteltové.
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Úmysly mší svatých

27.3. -

Fulnek
Ne 27.3. Za † a živou rodinu Zemanovu,
Klimíčkovu a Wantulokovu
Po 28.3. Za † Jana a Josefa Matějkovy
a za živou rodinu
Út 29.3. Za † Vladimíra Vacka, rodiče z obou
stran a živou rodinu
St 30.3. Za † Marii Dohnalíkovou
Čt 31.3. _____________________
Pá
1.4. Za členy živého růžence
So
2.4. _____________________
Ne 3.4. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 27.3. Za † Josefa a Olgu Růčkovy, dceru,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Po 28.3. ______________________
Út 29.3. ______________________
Ne 3.4. 10:00 Mše svatá ve Fulneku
Děrné
Ne 27.3. Za † rodinu Patermanovu a manžele
Vrabcovy
Po 28.3. Za † rodinu Pavinskou, Váchovu a
Vlčkovu
St 30.3. Za † Annu Kolovratovou
Ne 3.4. 10:00 Mše svatá ve Fulneku
Ne 27.3. Za jezdce okolo osení
Po 28.3. Šimečková 106
Čt 31.3. Kříž 72
Ne 3.4. 10:00 Mše svatá ve Fulneku

Lukavec

Vrchy
Ne 27.3. Za † Milana Bohma a rodiče
Po 28.3. Za † Marii Šebestovu, manžela,
rodiče a sourozence
Ne 3.4. 10:00 Mše svatá ve Fulneku

