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

DEN PÁNĚ

4. neděle velikonoční

17. dubna

K zamyšlení
Moje ovce slyší můj hlas, já je znám a
ony jdou za mnou. Odložme instinktivní odpor, který v nás vyvolává představa identifikace s ovcí, jež v našem
běžném myšlení neznamená žádné
lichotivé označení. Dokonce ani pastýř
pro nás není obrazem přitažlivé osobnosti. Nevykládejme
si Ježíšova slova tak,
že při oslavě Světového dne modliteb za
duchovní povolání
začneme pateticky
vzdychat nad tím, jak
klesá počet kněžských a řeholních
povolání. Ježíšova
slova zaznívají pro
celý „veliký zástup,
který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plem e n
a
j a z y k ů
“ .
To tedy znamená, že se nás Světový
den modliteb za duchovní povolání
týká. Všichni ho můžeme a máme prožít! Vždyť povolání není přece nic
jiného než slyšet jeho hlas a jít za ním.
Avšak jít za ním neznamená (jen) stát
se kněžími nebo řeholními sestrami,
ale žít tak, jako žil on sám. Povolání
není jen něco, co se týká jen „farářů“ a
„jeptišek“.Jsme navyklí především
dbát na „zachovávání“ příkazů (světit
sváteční den, zpovídat se alespoň jednou za rok, nerouhat se a nekonat skutky proti čistotě...), ale křesťan je povolaný k něčemu daleko většímu! Slyšet
jeho hlas a jít za ním. Kam? Ne(jen)

neprodejné

do semináře anebo do kláštera, ale tam, kam
nás zavolá život – do kuchyně, do domácnosti, do školy, do kanceláře, do firmy... Jak?
Jako singl žijící mladí lidé, jako snoubenci,
jako manželé, jako kněží, jako sestry a bratři,
jako zasvěcení laici... podle logiky přikázání
lásky a blahoslavenství.
Člověk vždy naslouchá
něčímu hlasu a jde za
někým. Vždy má nějakého pastýře. Jen se
podívejme, jak jsme
vedeni a jak se vést necháváme. Reklama říká,
že dnes se nosí toto a v
takových barvách... a
neptáme se proč. Stačí,
že „tento rok se to
prostě nosí“. Kdyby šlo
jen o šaty nebo o jídlo...
ale veřejné mínění a reklama diktují především to, jak se dnes žije. A v tomto jsme
opravdu často jako ovce - bohužel, ne ty z
Ježíšova podobenství.
Zbytečné jsou naše plačtivé prosby za to, aby
„nezůstaly prázdné farní úřady“. Jestliže každý z nás nežije svůj život jako povolání
(nasloucháme Kristovu hlasu a následujeme
ho), je samozřejmé, že bude stále méně těch,
kteří by se rozhodli i k bezvýhradnému následování (zasvěcení) a k službě druhým.
Až se budeme v neděli modlit "za povolání",
nemysleme jen na to, aby měl kdo strážit
zachovávání přikázání a rozhřešovat jejich
přestoupení, ale především, aby byli ti, kdo
by jako Pavel a Barnabáš s radostí a směle
povzbuzovali k věrnému životu v Boží milosti, podle Kristova hlasu...

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 18.4.
Sk 11,1-18
Jan 10,1-10
Překonat hranice se podařilo.
Petrův sen byl určující pro
další šíření křesťanství, tedy i
pro nás. Budu myslet na současného Petrova nástupce a
vyprošovat mu odvahu k odvážným krokům.
ÚTERÝ 19.4.
Sk 11,19-26
Jan 10,22-30
K tomu, aby Barnabáš přivedl
Pavla do Antiochie, bylo třeba jeho osobní odvahy. Společenství se tak otevřelo. Jak
byli asi přijati? Christianoi,
křesťané, tedy „kristovci“ –
zaznělo poprvé v Antiochii.
Už tento pojem nás zavazuje
k otevřenosti druhým!
STŘEDA 20.4.
Sk 12,24 – 13,5a
Jan 12,44-50
Ne soudit, ale zachránit, spasit. To je i dnes úkolem církve. Dokážu se nasadit pro
druhé, zastat se, je-li to potřeba? I když sklidím kritiku od
druhých? Přece i v tom bych
měl být Kristu podobný…
ČTVRTEK 21.4.
Sk 13,13-25
2 Den Páně

1. čtení Sk 13,14.43-52
Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a
posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů,
kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali věrni Boží milosti. Následující sobotu se sešlo takřka celé
město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však
židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli
rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo.
Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme
se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán:
‘Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.’“ Když to uslyšeli pohané,
radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru
všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak
se slovo Páně šířilo po celé té krajině. Židé však
poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední
muže města, vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi
pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni
si na svědectví proti nim setřásli prach z nohou a
odešli do Ikónia. Učedníci však byli plní radosti a
Ducha svatého.

Žalm 99
Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte Hospodinu s radostí, – vstupte před něho s jásotem!
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil, a
my mu náležíme, – jsme jeho lid a stádce jeho
pastvy.
Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdenství
je věčné, – po všechna pokolení trvá jeho věrnost.

2. čtení Zj 7,9.14b-17
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a
jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění
bílým rouchem, s palmami v rukou.
A jeden ze starců mi řekl: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla
vyprali v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím
trůnem a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě.
A ten, který sedí na trůně, se k nim sníží a bude s
nimi bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už do nich pražit slunce ani jakýkoli
jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před
trůnem, bude je pást a vodit k pramenům živé
vody. Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“

Texty k rozjímání
Jan 13,16-20
Pavel využívá své znalosti
dějin k tomu, aby si posluchači uvědomili, jak je Bůh vede.
Dokážu ve svých osobních
dějinách, ve svém příběhu,
objevit Jeho ruku?

PÁTEK 22.4.
Sk 13,26-33
Jan 14,1-6
Slovo o té spáse bylo posláno
i nám. Kéž jej dokážeme zasadit do souvislosti v dnešním
světě tak, jako Pavel! V žádném případě jej nemůžu zneEvangelium Jan 10,27-30
věrohodnit svým špatným
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám svědectvím.
a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z ru- SOBOTA 23.4.
kou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než svátek sv. Vojtěcha
Sk 13,46-49
všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat
Jan 10,11-16
nikdo. Já a Otec jedno jsme.“
Pohané, cizinci, přijali ochotně víru hlásanou Pavlem a
Ohlášky
Barnabášem. V naší české
♣ Dnes začíná týden modliteb za povolání kotlině to měl s námi Vojtěch
k duchovnímu stavu. Ve Dni Páně najdete mod- těžší. Možná bychom měli mít
litbu, kterou ať každý z nás se pomodlí na tento touhu vše vynahradit…
úmysl.
♣ Ve středu 20. dubna budou mít v 8:30 na faře NEDĚLE 24.4.
setkání senioři.
5. neděle v mezidobí
♣ Příští neděli bude sbírka na katedrálu BožskéSk 14,21b-27
ho Spasitele v Ostravě.
Zj 21,1-5a
♣ Papež František vyhlásil o neděli Božího milosrdenství na neděli 24. dubna celoevropskou Jan 13,31-33a.34-35
sbírku na pomoc Ukrajině. Sbírka se uskuteční u

Den Páně 3

Ohlášky
dveří při odchodu z kostela.
♣ V neděli 24. dubna srdečně
zveme do Vrchu na pouť
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.
Kazatelem při mši svaté bude
misionář z Kazachstánu o.
Kryštof Kravčak.
♣ Zveme na pouť děkanátu
Bílovec a k otevření Svaté
brány Božího milosrdenství
v bazilice Navštívení Panny
Marie ve Frýdku. Poutní mši
svatou budeme slavit 7. května společně s Mons. Martinen
Davidem, generálním vikářem diecéze. Program: 16:00
modlitba růžence, 17:00 –
adorace Nejsvětější Svátosti,
18:00 mše svatá s otevřením
Svaté brány Božího milosrdenství. Na pouť pojedeme
společně autobusem. Odjezd
autobusu:
Děrné - Kostelec - 14:43,
Fulnek - náměstí -14:45,
Fulnek - nádraží - 14:50,
Stachovice - kostel -14:55.
Cena zájezdu je 100 Kč.
♣ V neděli 8. května přistoupí
8 dětí z naší farnosti k 1. svatému přijímání. Prosíme o
modlitbu za tyto děti za rodiny, ve kterých vyrůstají.
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Úmysly mší svatých

17.4. - 24.4.2016
Fulnek

Ne 17.4. Za † Jiřího Zalabáka a rodiče z obou
stran
Út 19.4. Za Boží ochranu a milost pro děti
St 20.4. ________________________
Čt 21.4. ________________________
Pá 22.4. Za † sestru Marii a manžela
So 23.4. Za † rodiče, syna a živou rodinu
Ne 24.4. Za † Jindřišku Šulkovou a živou
rodinu
Stachovice
Ne 17.4. Za † rodiče Křívovy a živou rodinu
Út 19.4. Za † Jiřího Vaška, rodiče Vaškovy a
Růčkovy, Karla Růčku a živou rodinu
Ne 24.4. Za † rodinu Mikovu a Šáchovu a za
živou rodinu
Děrné
Ne 17.4. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
St 20.4. Za † Marii Lukášovou, za † a živou
rodinu Lukášovu, Šmeidlerovu,
Adlerovu a Bovierovu
Ne 24.4. Za † rodiče Slaninkovy
a za † a živou rodinu
Lukavec
Ne 17.4. Mikš 64
Čt 21.4. _____________________
Ne 24.4. Chrástek 28
Vrchy
Ne 17.4. Za † Marii a Oldřicha Turovských,
rodiče a sourozence z obou stran
Ne 24.4. 15:00 Mše svatá za farnost

