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

DEN PÁNĚ

6. neděle velikonoční

1. května

K zamyšlení
Podívejme se do našeho evangelia.
Ježíš zde mluví o třech darech, které
dává svým učedníkům. Dává jim své
slovo, dává jim svého Ducha a dává
jim svůj pokoj. A s
tímto obdarováním
potom vcházejí do
světa ti, kdo mu
uvěřili a kdo tyto
dary přijali. Což
můžeme být i my.
Podívejme se tedy
na tyto Ježíšovy
dary.
Především je to
Ježíšovo slovo. Je
to slovo osvobozující, slovo o Boží
lásce a věrnosti,
které vede na cestu
následování Ježíše.
Protože to není jen
a pouze slovo lidské, ale protože je to
slovo Boží v lidské podobě, je to slovo
mocné. Není to tedy jen slovo, kterým
bychom se mohli chlubit, jako ojedinělým poznáním. Není to slovo, kterým
bychom mohli tlouci své bližní po hlavě, abychom je usvědčili z jejich omylů a špatností. Je to především slovo,
které nás může osvěcovat, proměňovat
a tak zachránit. Slovo věčného života,
jak vyznal Petr .
Další dar, který dává vzkříšený Ježíš,
je pokoj. Pokoj, kterým zahrnuje své
učedníky, ty, kteří mu nerozuměli,
kteří ho opustili ve chvíli křižování,

neprodejné

kteří se zdráhali uvěřit tomu, co říkaly ženy,
když se setkaly s prázdným hrobem a se
vzkříšeným Pánem. Pokoj, který znamená
odpuštění i požehnání. Pokoj, který, jak říká
evangelium, svět dát nemůže. Tento pokoj není
klidem chvíle, ve které
nás nikdo nevyrušuje. To
je pokoj s Bohem skrze
Krista, chvíle, kdy víme,
že jsme Bohem milováni
a že jsme u něho v bezpečí. Boží dar, který právě proto, že je Boží svět dát skutečně nemůže. Tento pokoj přináší
každé setkání se vzkříšeným Kristem: v jeho slově, ve svátostech, ve
společenství křesťanů, v
m o d l i t b ě .
A konečně je tu vrcholný
dar, který vzkříšený Kristus slibuje a posléze
i dává, a to je Duch svatý. Ten Duch, který
nás uvede do celé pravdy, kterého posílá
Otec, který křesťany naučí a připomene jim
všechno to, co je Ježíš učil. Tento dar Ducha
není člověkem ovlivnitelný, nemůžeme ho
uchopit tak, jako jiné předměty, ale přece je
to dar, který můžeme s vděčností přijmout a
který v nás může mocně působit. Jinak totiž
budeme bezmocní, i když třeba budeme
mnohé znát a umět. Znovu a znovu totiž uvidíme, jak jsme bez této Boží výbavy slabí,
jak jsme slabí vůči zlu ve světě, vůči moci
lidské omezenosti a hlouposti, vůči tomu, co
se zdá být nad lidské síly.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 2.5.
Sk 16,11-15
Jan 15,26 – 16,4a
Při našem vydávání svědectví
je třeba počítat s utrpením.
Svědek – řecky martyr. Vzpomeňme si, že nám to sám náš
Pán řekl!
ÚTERÝ 3.5. svátek sv. Filipa a Jakuba
1 Kor 15,1-8
Jan 14,6-14
Tak dlouho je Pán s námi, tak
dlouho s ním „chodíme“, a je
přesto otázka „neznáš mě?“
určena i nám…
STŘEDA 4.5.
Sk 17,15.22 – 18,1
Jan 16,12-15
Ano, po Ježíšově odchodu má
růst naše poznání. Důvod,
proč nemám být ze zítřejší
slavnosti smutný. On neodešel!
ČTVRTEK 5.5. slavnost
Nanebevstoupení Páně
Sk 1,1-11
Žid 9,24-28; 10,19-23
Lk 24,46-53
Přítomnost žehnajícího Krista
ať mě naplní radostí. Je stále
přítomen ve své Církvi, zvlášť
v Roce milosrdenství. Právě
dnes, právě my jsme toho
svědky!
PÁTEK 6.5.
Sk 18,9-18
Jan 16,20-23a
Pán v noci utěšuje Pavla, že
má v Korintě „mnoho svých
lidí“. Mohu se k těmto lidem
připočítat já, ve svém městě,
ve své obci? Nemusel by se
2 Den Páně

1. čtení Sk 15,1-2.22-29
Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s
nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se
kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do Jeruzaléma. Tehdy se apoštolové a starší spolu s
celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu
vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a
Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému
říkali Barsabáš, a Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: „Apoštolové a
starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu
znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu
nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy
nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé
muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili
svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak
jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili
ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že
vám nemá být ukládáno žádné další břemeno
kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co
bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených
zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit,
jednáte správně. Buďte zdrávi.“

Žalm 66
Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ!
Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám
svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak
jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy
spravedlivě – a lidi na zemi řídíš.
Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekterý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí
všechny končiny země!

2. čtení Zj 21,10-14.22-23
Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou
horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak
sestupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a
jména nadepsaná na nich jsou jména dvanácti
izraelských kmenů. Tři brány ležely k východu,
tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k
západu. Městské hradby mají dvanáct základních
kamenů a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových apoštolů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh vševládný a Beránek – to je
jeho chrám. A toto město nemá zapotřebí ani
slunce, ani měsíce, aby ho osvětlovaly, protože
ho ozařuje Boží velebnost. Jeho světlem je Beránek.

Evangelium Jan 14,23-29
Ježíš řekl svým učedníkům:
„Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a
můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a
učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje,
nezachovává moje slova. A přece slovo, které
slyšíte, není moje, ale mého Otce, který mě poslal.
To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u
vás. Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec
pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl
já.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám;
ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem
vám řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu.’
Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k
Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám
to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až
se to stane.“

Texty k rozjímání
Pavel bát právě mé úzkoprsosti, podezírání?
SOBOTA 7.5.
Sk 18,23-28
Jan 16,23b-28
Priscila a Akvila jsou schopni
přiblížit Boží nauku. Myslím
na všechny rodiče, kteří se o
Bohu stydí mluvit…
NEDĚLE 8.5.
7. neděle velikonoční
Sk 7,55-60
Zj 22,12-14.16-17.20
Jan 17,20-26

Ohlášky
♣ Ve sbírce na katedrálu se
vybralo 19 210 Kč a na pomoc Ukrajině 19 130 Kč.
♣ Ve středu 4.5. budou mít
v 8:30 na faře setkání senioři.
♣ Ve čtvrtek 5.5. je slavnost
Nanebevstoupení Páně. Zveme na mši svatou v 18 hodin
do Fulneku a v 19 hodin do
Lukavce.
♣ Ve čtvrtek 5.5. zveme po
mši svaté do kostela ve Fulneku na adoraci „Za prohloubení
víry v rodinách a za nová
kněžská a řeholní povolání“.
♣ Od pátku 6.5. se budeme
společně modlit novenu
k Duchu svatému. Text noveny k osobní modlitbě najdete
ve Dni Páně.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Děti, které letos přistoupí
k 1. svatému přijímání a jejich
rodiny zveme v pátek 6. května v 16 hodin ke svátosti smíření.
♣ V sobotu 7.5. v 16:30 zveme na modlitbu růžence a
v 17:00 na mši svatou do Jerlochovic. Od 16:30 bude příležitost ke zpovědi. Mše svatá
za † rodiče Koudelkovy, sestry Vlastu, Annu a živou rodinu.
♣ V neděli 8.5. v 15 hodin
zveme na mši svatou do Lukavce k pomníku osvobození.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně
Marii. Zveme Vás všechny
k modlitbě litanii k Panně
Marií v rodinách a v naších
kostelích. Májové pobožnosti
budou vždy po mši svaté.
♣ Program poutě děkanátu
Bílovec 7.5. v bazilice Navštívení Panny Marie ve Frýdku:
16:00 - modlitba růžence,
17:00 - adorace Nejsvětější
Svátosti, 18:00 - mše svatá.
Odjezd autobusu: Děrné Kostelec - 14:43, Fulnek nám. -14:45, Fulnek - nádraží
- 14:50, Stachovice - kostel 14:55. Cena zájezdu 100 Kč.
♣ Program diecézní pouti rodin 7.5. na Mariahilf u Zlatých Hor: 12:00 – křížová
cesta, 14:00 – mše svatá s
otevřením Svaté brány Božího milosrdenství, 15:00 –
17:00 – doprovodný program.
♣ V pondělí 9.5. v 19 hodin
bude setkání farní rady.
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Úmysly mší svatých

1.5.– 8.5.2016
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

1.5. Za † Růženu Kubovou, manžela, syna
a za živou rodinu
3.5. Za † rodiče Fajmonovy, syna a dceru
4.5. Za Boží požehnání pro celou rodinu
Janů
5.5. _______________________
6.5. Za členy živého růžence
7.5. _______________________
8.5. Mše svatá za farnost
Stachovice

Ne
Út
Ne

1.5. Za † Josefa Ševčíka a živou rodinu
3.5. Za členy živého růžence
8.5. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Ozaniakovu a Berešíkovu
Děrné

Ne
St
Ne

1.5. Za † manžele Jiřího a Marii
Štalcerovy a živou rodinu
4.5. Za děrenské hasiče
8.5. Za † Vlastíka, Milana, Františka
a Zuzku
Lukavec

Ne
Čt
Ne

1.5. Za hasiče
5.5. Za členy živého růžence
8.5. 15:00 Za matky
Vrchy

Ne

Ne

1.5. Za † Stanislava Adamuse, za † sestru
Naděždu Konečnou a manžela,
za † a živé z rodiny
8.5. Za všechny matky k jejich svátku
s prosbou k Panně Marii, aby své děti
vedly správnou cestou

