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

DEN PÁNĚ

3. neděle velikonoční

10. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Evangelista uvádí pasáž o tom, jak se
zmrtvýchvstalý Ježíš zjevil učedníkům
u Tiberiadského moře slovy: „Zjevil se
takto.“ Nenásleduje však popis, jak
Ježíš vypadal. Nedovíme se, v čem byl
jeho vzhled podobný nebo odlišný od
toho, jak vypadal před ukřižováním a
zmrtvýchvstáním. Nevíme nic o tom,
jak se objevil, nebo z kterého směru
přišel. Místo toho
podrobně sledujeme příběh jeho
setkání s učedníky
a dozvídáme se
množství zdánlivě
nepodstatných detailů o nich: jak
byl Petr oblečen,
z které strany
spouštěli síť, jak
daleko byla loď od
břehu, co se peklo
na žhavém uhlí,
kolik ryb ulovili...
Kromě dvou, víme
jména všech přítomných učedníků, ale
pouze o Šimonovi a synech Zebedových s jistotou víme, že byli rybáři. Je
teda s Petrem spojuje stejné řemeslo.
Ale to, co drží spolu s nimi ostatní, a
co spojuje celou skupinu učedníků, je
evidentně něco jiné, než pouze řemes-

lo nebo společné zájmy. Na Petrova slova:
„Půjdu lovit ryby,“ nereagují odpovědí: „ I
my půjdeme lovit, ale : „I my půjdeme s tebou.“
Setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým na
břehu Tiberiadského moře je modelem i pro
naše setkání se vzkříšeným Kristem. První
věc, které je třeba věnovat pozornost, je naše
ochota „jít s Petrem“. Nemusíme a ani nemůžeme dělat totéž, co
on. Navzdory tomu
však můžeme a máme
„jít s ním“. Druhou
důležitou skutečností
je samotný příběh. Ani
my vzkříšeného Pána
nepoznáváme z popisů
či teorií zachycených
v učených knihách.
Přichází k nám uprostřed zdánlivě nepodstatných detailů všedních či méně všedních
příběhů každodenního
života. Tam ho poznáváme na základě upřímného svědectví těch,
které miluje, a kteří ho milují, a proto dokážou s jistotou říci: „Pán je to!“ Naše nesčetné
projevy pozornosti k maličkostem, z nichž se
skládá život těch, kteří jsou s námi „na stejné
lodi“, jsou zas tou nejlepší odpovědí na jeho
opakovanou otázku: „Miluješ mě?“

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 11.4.
Sk 6,8-15
Jan 6,22-29
Tolik lidí i dnes hledá Ježíše.
Mnozí si to ani neuvědomují.
Není ale důvodem k hledání
právě jen nasycení, uspokojení? Chci jej hledat spíš z lásky,
z touhy po tom, být mu blízko.
ÚTERÝ 12.4.
Sk 7,51 – 8,1a
Jan 6,30-35
Štěpán má odvahu zesměšňovat
obřezání (spíš srdcem, ušima!).
Jeho smysl pro humor, který
jsme možná nepostřehli, byl
spolu s výmluvností příčinou
jeho úspěchu i konce. V jeho
přímosti bude pokračovat Šavel-Pavel. Vpravdě Boží režie!

1. čtení Sk 5,27b-32.40b-41
Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme
vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte
učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho
učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na to
řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. Bůh
našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili
na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici
jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a
odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho
poslouchají.“ Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim
mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A oni
odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří.

Žalm 29

Chci tě oslavovat Hospodine,
neboť jsi mě vysvobodil.
Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade mnou radovali
moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl
mou duši, – zachovals mi život mezi těmi, kteří do
hrobu klesli.
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte
STŘEDA 13.4.
díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv trvá
Sk 8,1b-8
chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – zvečera
Jan 6,35-40
I my jsme zažili, že ideologie se uhostí pláč, – zjitra však jásot.
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz
se šíří nenávistí, násilím, odvlémi, Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v tanec, –
káním. Kristova zvěst se však Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!
musí šířit uzdravováním, hlásáním, pokojem. Šavel se o tom 2. čtení Zj 5,11-14
později přesvědčí.
Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého
množství andělů shromážděných kolem trůnu, byČTVRTEK 14.4.
tostí a starců – bylo jich na miliony a stamiliony –
Sk 8,26-40
a volali silným hlasem: „Beránek, který byl zabit,
Jan 6,44-51
si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a
Filip poslouchá posla Božího, sílu, čest, slávu i chválu!“ A všechno tvorstvo na
aby šel na jih cestou, která vede nebi, na zemi, v podsvětí i na moři, a vše, co je v
pustinou. A právě tam může nich, jsem slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně,
vydat svědectví. Nečekané se- i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na
tkání,
nečekaně
krátký věčné věky!“ Tu ony čtyři bytosti přidaly:
„Amen!“ a starci padli na tvář a poklonili se.
2 Den Páně

Evangelium Jan 21,1-19
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě
Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z
galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní dva
z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit
ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“
Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale
učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal:
„Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu:
„Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte síť na pravou
stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli ji
už ani utáhnout pro množství ryb. Tu onen učedník,
kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“
Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil
přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí
– nebyli od země daleko, jen tak asi dvě stě loket, a
táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli
tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle
chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které
jste právě chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na
zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát.
A přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš
je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se ho
neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán.
Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.
To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po
svém zmrtvýchvstání. Když posnídali, zeptal se
Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ
mě více než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty
víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě
miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se
ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr
se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ
mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty
víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce!
Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám
ses přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede,
kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí
oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval:
„Následuj mě!“

Texty k rozjímání
„katechumenát“. Dík Filipově
vnímavosti. Nejsme často tvrdohlaví?
PÁTEK 15.4.
Sk 9,1-20
Jan 6,52-59
Pán si pro svůj záměr připravuje Šavla opravdu intenzivně.
Pokud my nejsme schopni mezi
sebe přijmout ty, kdo jsou
„podezřele horliví“, alespoň je
neodrazujme…
SOBOTA 16.4.
Sk 9,31-42
Jan 6,60-69
Je to Petrovo vyznání, které
dává Pánu možnost, aby skrze
něj uzdravoval: Eneáše, Tabitu,
a později i napjaté vztahy mezi
apoštoly. Tohoto uzdravování
je nám třeba dodnes!
NEDĚLE 17.4.
4. neděle velikonoční
Sk 5,27b-32.40b-41
Zj 7,9.14b-17
Jan 10,27-30

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo 14 100 Kč.
♣ Ve sbírce, která se konala
během uctívání kříže a při
sobotní adoraci u hrobu Páně,
bylo vybráno 14 500 Kč.
♣ V pátek 15. dubna bude
mše svatá s kázáním pro děti.
Po mši svaté zveme mládež
Den Páně 3

Ohlášky
na adoraci.
♣ V sobotu 16. dubna bude
v 17 hodin mše svatá
s nedělní platností v Jílovci.
♣ 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.
♣ V neděli 17. dubna v 17:30
budou mít setkání děti, které
se připravují k 1. svatému
přijímání a jejich rodiče.
♣ 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 neděli 24. dubna bude
pouť ve Vrchách k svatému
Jiří. Z Fulneku půjde pěší
pouť. Sraz bude ve 13 hodin u
kostela svatého Josefa. Ve
Vrchách začne poutní mše
svatá v 15 hodin. Po mši svaté zveme k eucharistickému
průvodu.
♣ V kostele ve Fulneku se
Korunku v neděli modlit nebudeme.
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Úmysly mší svatých

10.4. Fulnek

Ne 10.4. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
Út 12.4. Za † Boženu Augustinovou, manžela
a sourozence
St 13.4. Za † Josefa Peterka a rodinu
Čt 14.4. _______________________
Pá 15.4. Za † Jana Pazderu a živou rodinu
So 16.4. _______________________
Ne 17.4. Za † Jiřího Zalabáka a rodiče z obou
stran
Stachovice
Ne 10.4. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
rodiče z obou stran a živou rodinu
Út 12.4. Za † lékaře Janovského
a za † paní Jakerlovou
Ne 17.4. Za † rodiče Křívovy a živou rodinu
Děrné
Ne 10.4. Za † Antonína a Zdeňku
Svobodníkovy a za † a živou rodinu
St 13.4. Za † Bohumíra Storzera a syna
Ne 17.4. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
Lukavec
Ne 10.4. David 50
Čt 14.4. Pavlíková
Ne 17.4. Mikš 64
Vrchy
Ne 10.4. Za † Bedřicha Víchu, manželky,
rodiče a sourozence
Ne 17.4. Za † Marii a Oldřicha Turovských,
rodiče a sourozence z obou stran

