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

DEN PÁNĚ

Neděle Božího milosrdenství

3. dubna

K zamyšlení
Žádné dveře nejsou pro Krista pevně
zavřené. Žádný zámek, ani závora jej
nemohou zastavit. On je ten, který rozrazil bronzovou bránu a železnou závoru podsvětí, on je ten, který přichází
i zavřenými dveřmi. V obou případech
vyvádí člověka z vězení smrti, strachu,
uzavřenosti. Přichází,
aby člověka vysvobodil. A nepřichází s
prázdnou: dává dar pokoje. Dar pokoje silnější než strach z okolí,
než úzkost o vlastní
život. Kristus totiž
osvobozuje od starého
člověka ovládaného
strachem, uzavřeného
do sebe, neschopného
vyjít ze sebe a nabídnout druhým osvobození, nový život. Jen
Kristus může učinit tu
proměnu, přivést na
svět nové stvoření
vdechnutím oživujícího
Ducha.
Vdechnutím se rodí nový člověk, který
v síle darovaného Ducha vychází: přijatý Duch jej totiž uschopňuje ke službě. A přijatý dar se jakoby rozlévá a
dává dál, a to skrze službu smíření
(komu odpustíte hříchy …). Proud
živé vody (dar životodárného Ducha)
tekoucí z probodeného Kristova boku
se nejprve rozlévá na apoštoly, skrze

neprodejné

ně pak na mnohé … Zkušenost těch prvních
učedníků má být i zkušeností dalších křesťanů: přijetí uzdravujícího Kristova pokoje,
daru Ducha ke službě (každý však přijme
jinou podobu této služby, a to podle Kristova
obdarování).
Pokud by učedníci zůstali uzavřeni ve svém
malém společenství, nemohli
by dávat dál ten úžasný dar
nového života. Skanzenové
křesťanství, které se uzavírá
do svých malých velkých
problémů a hledí jen na
vlastní pohodlí či prospěch,
není k životu: je doslova neplodné, protože neplodí nové
křesťany.
Učedníci byli zavřeni jen
krátce, někteří z nás jsou
možná zavřeni už dlouho: a
tak zakrněli, zkostnatěli …
Nemá moc velký smysl snažit se rozhýbat ztuhlou kostru: smysluplnější je toužit po
Duchu, který svým vanutím
tvoří nové kosti, šlachy a
svaly, nové nohy schopné vyjít a kráčet, nový jazyk schopný hlásat veliké Boží činy.
Kristus může přicházet zavřenými dveřmi, ne
však zavřeným srdcem: on stojí u dveří a
tluče. Je na nás, zda mu otevřeme ony dveře,
kterými nechce projít bez našeho souhlasu. A
klíčem k otevření je touha: kdo žízní po vodě
z Kristova boku, ať přistoupí; kdo touží, ať
zadarmo nabere vody života. Touha, která
vyústí ve volání: Přijď, Pane Ježíši.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 4.4.
Slavnost Zvěstování Páně
Iz 7,10-14
Žid 10,4-10
Lk 1,26-38
Emanuel, Bůh s námi, ve
světle zmrtvýchvstání ještě
víc: naše součást! Spolu s ním
sdílíme osud. Díky Marii.
ÚTERÝ 5.4.
Sk 4,32-37
Jan 3,7b-15
Jedno srdce, jedna duše.
Vztah k majetku byl odrazem
tohoto postoje. Samozřejmě,
toto nelze nadiktovat. Ale lze
se za to modlit a přát si to.
Pokud o to opět stojíme.
STŘEDA 6.4.
Sk 5,17-26
Jan 3,16-21
Zvěst o Kristu nelze umlčet
(ale deformovat ano!); čím
víc se žalářuje, tím víc se šíří.
Ano, i v naší době. I tam, kde
dnes učedníci nejsou zázračně
vysvobozeni a trpí!
ČTVRTEK 7.4.
Sk 5,27-33
Jan 3,31-36
Petrova obhajoba se mění v
obžalobu těch, kteří jsou zatvrzelí a nechtějí se obrátit.
Vyvolává u nich ještě větší
nenávist. Jsou chvíle, kdy
nejde dělat kompromisy. I tak
se projevuje Duch svatý.
PÁTEK 8.4.
Sk 5,34-42
Jan 6,1-15
Jedním z důkazů pravosti
Kristova poselství je jeho církev. Ve své všeobecnosti potrvá – nepochází totiž od nás,
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1. čtení Sk 5,12-16
Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v
lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v
Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s
velkou úctou. Stále rostl počet mužů i žen, kteří
přijímali víru v Pána. Dokonce i na ulici vynášeli
nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka, aby,
až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na
někoho z nich. Také z okolních měst se sbíhalo
do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné i
trápené nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni.

Žalm 117
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: –
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo,
– je to podivuhodné v našich očích. – Toto je
den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme
se z něho!
Hospodine, dej spásu, – Hospodine, popřej zdaru! – Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově
jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova domu. –
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo.

2. čtení Zj 1,9-11a.12-13.17-19
Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Království i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem se pro
hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi
na ostrov, který se jmenuje Patmos. A jednou v
den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem
za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Své
zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním

obcím.“ Obrátil jsem se, abych se podíval po tom
hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed
těch svícnů postavu podobnou Synu člověka,
oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým
pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k
nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a
řekl: „Nic se neboj! Já jsem První i Poslední,
Živý. Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky
věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy
své vidění: nynější i to, které přijde později.“

Evangelium Jan 20,19-31
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.“ Tomáš, jeden
ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud
neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou
ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš
přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl:
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi.
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli
život v jeho jménu.

Texty k rozjímání
od lidí. Gamaliel by mohl i
dnes poučit mnoho mocných
lidí – usilujících o její likvidaci.
SOBOTA 9.4.
Sk 6,1-7
Jan 6,16-21
Narůstající práce a úkoly vedly apoštoly k rozdělení kompetencí a předání služby vkládáním rukou. Dokážeme se
rozdělit o naše úkoly s druhými a zapojit je do práce pro
Církev?
NEDĚLE 10.4.
3. neděle velikonoční
Sk 5,27b-32.40b-41
Zj 5,11-14
Jan 21,1-19

Ohlášky
♣ V pondělí 4.4. je slavnost
Zvěstování Páně a den modliteb za úctu k počatému životu
a za nenarozené děti. Zveme
na mši svatou v 18:00 do kostela ve Fulneku. Při mši svaté
slavnostně zahájíme modlitbu
„duchovní adopci počatého
dítěte“.
♣ Ve středu 6.4. proběhne
v naší farnosti vizitace představených Pallotinu. Zveme
na mši svatou v 18 hodin do
Fulneku a v 19 hodin do Děrného, při které budeme společně s hosty prosit o požehnání při působení Pallotinu
v České republice a v naší
farnosti.
♣ Ve čtvrtek 7.4. zveme po
mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení
Den Páně 3

Ohlášky
víry v rodinách a za nová
kněžská a řeholní povolání“.
♣ V pátek 8.4. budou mít po
mši svaté setkání ministranti.
♣ V sobotu 9.4. bude v 17
hodin mše svatá s nedělní
platností v Jestřábí.
♣ Od tohoto týden bude platit
na vesnicích letní pořad bohoslužeb: Stachovice – úterý –
17:00, Děrné – středa – 19:00,
Lukavec – čtvrtek – 19:00.
♣ V neděli 17.4. v 17:30 budou mít setkání děti, které se
připravují k 1. sv. přijímání.
♣ Ve Svatém roce milosrdenství zveme 28. května na Národní pouť do Krakowa. Cena
poutního zájezdu je 350 Kč
jízdné a 200 Kč poutnický
balíček. Přihlášky, včetně 550
Kč, přijímají duchovní správci naší farnosti do 17. dubna.
♣ V sobotu 16. dubna v 9 hodin se uskuteční na faře ve
Fulneku duchovní obnova pro
ženy a v neděli 17. dubna ve
14 hodin 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 Ludmily.
♣ Od dnešní neděle začíná
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. Přihlásit se můžete
v sakristii.
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Úmysly mší svatých

3.4. -

Fulnek
3.4. Mše svatá za farnost
4.4. _______________________
5.4. Na poděkování za 30 let společného
života s prosbou o požehnání do dalších let
St
6.4. Za † rodiny Tichých a Tomáškových
a za živou rodinu
Čt
7.4. Za † rodinu Labancovu a Ondášovu
a za živou rodinu
Pá
8.4. Za † rodiče z obou stran a požehnání
pro živou rodinu
So
9.4. ______________________
Ne 10.4. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
Ne
Po
Út

Stachovice
Ne 3.4. Mše svatá za farnost
Út
5.4. _______________________
Ne 10.4. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Děrné
Ne 3.4. Mše svatá za farnost
St
6.4. Za členy živého růžence
Ne 10.4. Za † Antonína a Zdeňku
Svobodníkovy a za † a živou rodinu
Lukavec
Ne 3.4. Mše svatá za farnost
Čt
7.4. Za členy živého růžence
Ne 10.4. _______________________
Vrchy
Ne 3.4. Mše svatá za farnost
Ne 10.4. Za † Bedřicha Víchu, manželky,
rodiče a sourozence

