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

DEN PÁNĚ

5. neděle velikonoční

24. dubna

neprodejné

K zamyšlení
„Jak jsem já miloval vás, tak i vy se
milujte navzájem.“ Těžká věc! To je
skutečně „těžká věc“ mluvit na dnešní
evangelium. A ještě těžší je toto evangelium žít. Jistě,
nabízí se tu témata jako úcta,
tolerance, přijetí, laskavost….
ale to je ještě
málo. To zůstává „pod evangelní laťkou“.
Ne že by evangelní láska nezahrnovala určitou lidskou dimenzi,
jenže
tato láska-agape
je ještě větší a
hlubší – dalo by
se říct, že je nad-lidská. Ano, převyšuje lidská měřítka, protože co oko nevidělo a ucho neslyšelo, to Bůh ukázal
nám – a žádá od nás. Tedy lásku skut e č n ě
b o ž s k o u .
Milovat jako Kristus neznamená množit co nejvíc skutků. Nežádá se totiž
kvantita, ale kvalita. O tom krásně
mluví jiný evangelní text, o daru vdovy – mnozí dali do chrámové pokladničky velké obnosy, vdova jen pár
drobných, a přece dala víc. Ona totiž
dala ve skutečnosti víc, i když málo –

protože dala „ze sebe“, ne z nadbytku. Je
možné rozdat všechen majetek, vydat sám
sebe k upálení… a přitom nemít lásku.
Milovat druhého… jako Kristus znamená
paradoxně… nejprve
přijmout, že Kristus
právě mě (a ne ty druhé kolem mě) má rád,
přijímá. Že právě kvůli
mně dal svůj život (ne
čas, peníze, majetek).
Že i kdyby nebyl žádný jiný člověk, tak jen
kvůli mně, jen kvůli
mně by podstoupil
celou tu Kalvárii. A
přijmout, že tento Ježíš mě má rád stejně
intenzivně jako tenkrát… že jeho srdce
tluče pro mě stejně
jako při poslední večeři. A čím víc chápu
tuto Ježíšovu vydanost (ne ve prospěch nějaké neosobní masy, ale pro mě), čím víc se
nechávám prostoupit vědomím, že jsem milovaný (a ne opovrhovaný), pak tím víc jsem
schopný se dávat druhým. Nikdo totiž nedá,
co nemá…. Milovat jako Ježíš znamená mít
druhé rád… stejnou kvalitou – není důležitá
kvantita (skutků), ale kvalita. A ve stejném
duchu můžeme chápat i výrok od Pauline
Jaricot (zakladatelky misijního díla Propaganda Fide a Živého růžence): „Milovat bez
míry a bez konce“. Prostě božsky…

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 25.4.
svátek sv. Marka
1 Petr 5,5b-14
Mk 16,15-20
Možná, že dnešní světec jako
mladík prchá z Getsemanské
zahrady při Ježíšově zatčení.
Bylo mu dáno uprchnout, aby
svým dalším životem o všem
svědčil. Z kolika úskalí vytrhl
už Ježíš mě, abych mu vydal
svědectví?
ÚTERÝ 26.4.
Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a
Tak, jako náš Pán uklidňoval
své učedníky před dramatickými dny, uklidňuje i nás.
Jeho pokoj pramení ze vztahu
s Otcem. Pobídka pro mě,
abych se o to pokusil v dnešní
tiché chvilce…
STŘEDA 27.4.
Sk 15,1-6
Jan 15,1-8
Chci za každou cenu zůstat na
kmeni! A to je dobře. Podmínkou je jediné: abych nesl
(alespoň nějaké) ovoce.
ČTVRTEK 28.4.
Sk 15,7-21
Jan 15,9-11
2 Den Páně

1. čtení Sk 14,21b-27
Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do
Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po
modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je
Pánu, v kterého uvěřili. Potom prošli Pisídií a
Pamfýlií a hlásali slovo Páně v Perge. Pak odešli
do Atálie. Odtamtud odpluli lodí do Antiochie,
kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu,
které teď ukončili. Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi
vykonal a jak otevřel bránu k víře pohanům.

Žalm 144
Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, králi.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem –
a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a
tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě
tvého království, – ať mluví o tvé síle!
Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě tvé vznešené říše. – Tvé království je království všech věků
– a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

2. čtení Zj 21,1-5a
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi –
dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře
už není. A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A

uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle – Boží
stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni
budou jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bohem. On jim setře každou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, nářek ani bolest už
nebude, protože co dříve bylo, pominulo.“ A ten,
který seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím
nové!“

Evangelium Jan 13,31-33a.34-35
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven
Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v
něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned
ho oslaví. Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem;
jak jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte
vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne srdečně zveme na poutní mši
svatou k svatému Jiří do Vrchu. 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.
♣ V pátek 29. dubna zveme po mši svaté mládež
na spolčo.
♣ V pondělí 9. května v 19 hodin bude setkání
farní rady.
♣ 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.
Martinem Davidem, generálním vikářem diecé-

Texty k rozjímání
Apoštolové si dokázali vzájemně naslouchat, pak rozhodnout. Cílem nebylo odsuzování druhých a stavění překážek; naopak usnadnit druhým cestu k Bohu.
PÁTEK 29.4. svátek
sv. Kateřiny Sienské
1 Jan 1,5 – 2,2
Mt 11,25-30
Spolupatronka Evropy, učitelka Církve. Své spisy diktovala
– neuměla totiž číst a psát. Jak
dovedeme my užívat darů gramotnosti?
SOBOTA 30.4.
Sk 16,1-10
Jan 15,18-21
Další část Ježíšovy řeči na
rozloučenou. V těžkých okamžicích (nejen) dnešního dne
si chci uvědomit: mám radost,
že smím mít tak trochu podíl
na Jeho osudu.
NEDĚLE 1.5.
6. neděle v mezidobí
Sk 15,1-2.22-29
Zj 21,10-14.22-23
Jan 14,23-29

Den Páně 3

Ohlášky
ze. 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: Děrné - Kostelec 14:43, Fulnek - náměstí 14:45, Fulnek - nádraží 14:50, Stachovice - kostel 14:55. Cena zájezdu je 100
Kč. Na pouť se nemusíte přihlašovat.
♣ Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava ve spolupráci s poutním místem Mariahilf
u Zlatých Hor srdečně zve
v sobotu 7. května na diecézní
pouť rodin. Program: 12:00 –
křížová cesta, 14:00 – mše
svatá s otevřením Svaté brány
Božího milosrdenství, 15:00 –
17:00 – doprovodný program.
♣ Od neděle Božího milosrdenství putuje po rodinách
naší farnosti obraz Milosrdného Ježíše. Obraz je u rodiny
týden a předání obrazu další
rodině je při společné modlitbě. Spolu s obrazem putují i
texty modliteb. Připojme se i
my
v našich
rodinách
k farnostem, ve kterých v roce
milosrdenství společná modlitba už probíhá. Potřebné
údaje – jméno a příjmení, adresu, telefonní kontakt napište
na přihlášku.
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Úmysly mší svatých

24.4. - 1.5.2016
Fulnek

Ne 24.4. Za † Jindřišku Šulkovou a živou
rodinu
Út 26.4. _____________________
St 27.4. _____________________
Čt 28.4. _____________________
Pá 29.4. _____________________
So 30.4. _____________________
Ne 1.5. Za † Růženu Kubovou, manžela, syna
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 24.4. Za † rodiče Mikovu a Šáchovu
a za živou rodinu
Út 26.4. ____________________
Ne 1.5. Za † Josefa Ševčíka a živou rodinu
Děrné
Ne 24.4. Za † rodiče Slaninkovy, za † a živou
rodinu
St 27.4. Za † a živou rodinu Zuzaníkovu
a Čížovu
Ne 1.5. Za † manžele Jiřího a Marii
Štalcerovy a živou rodinu
Lukavec
Ne 24.4. Chrástek 28
Čt 28.4. Sokol 44
Ne 1.5. Za hasiče
Vrchy
Ne 24.4. Mše svatá za farnost
Ne 1.5. Za † Stanislava Adamuse, za † sestru
Naděždu Konečnou a manžela,
za † a živé z rodiny

