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DEN PÁNĚ

7. neděle velikonoční

8. května

K zamyšlení
V evangeliu můžeme slyšet především
velkou touhu. Ne touhu po potrestání
zlých, ale touhu po tom, aby to s námi
dobře dopadlo. Abychom nezůstali
osamoceni a nepotřební, ale abychom
byli jedno: jedno spolu navzájem a
současně jedno s
Otcem i Synem.
Jedno - i když každý zůstáváme nezastupitelným a nezaměnitelným jedincem. Podobně, jako
Otec a Syn v Nejsvětější Trojici jsou
jedno, a přece
nejsou zaměnitelní,
mají k sobě navzájem vztah a je možné i nutné je rozlišovat.
A Ježíš sám chce, abychom došli k
cíli. Sám chce, abychom došli k Otci a
to s ním. Chce, abychom s ním byli u
Otce. Kdo mu může vzdorovat? Jen
my sami, díky naší svobodě. Bylo by
ale velmi pošetilé, kdybychom to dělali. Protože on sám nejlépe ví, jak jsme
křehcí a on sám nejlépe ví, co je pro
nás dobré. Nemůžeme si myslet, že by
tento jeho plán byl nereálný, že by
bylo nereálné, abychom se s ním dostali k Otci. Jakkoliv nám se nám může zdát být těžké dojít k Bohu, Ježíš s
tím počítá jako s možnou věcí. A v
tom by pro nás měl být velký zdroj
naděje a jistoty.

neprodejné

Máme se tedy něčeho bát? Pokud vůbec
chceme strach připustit, potom se můžeme
bát jedině sami sebe. Své hlouposti, své nestálosti, své poplašenosti ... Ale i toto není
silnější než Ježíšova dobrota! Snad jen naprostá ztráta naděje by nás mohla zavést na
úplné zcestí, do zoufalství nebo k hledání štěstí
tam, kde není. Ale jinak?
Nesmíme si tedy nechat
vnutit v žádném případě
myšlenku, že Bůh je nebezpečný, nevypočitatelný, že by nás snad sám
chtěl za trest nebo z pouhého rozmaru navěky
opustit. Všechny takovéto myšlenky nemůže věřící člověk zařadit jinam,
než do přihrádky s nápisem "pokušení". A
tomu je třeba, jak známo, se co nejvíce vzdálit. Naopak, je třeba znovu a znovu počítat s
Boží láskou, projevenou v Kristu Ježíši a s
Boží věrností, která je naprosto spolehlivá.
Protože právě to nás může vyburcovat ke
snahám, odpovídat na lásku láskou, na věrnost věrností - pracovat na sobě tak, abychom se stávali více těmi, kterými máme být.
Naslouchejme tedy Božímu slovu, hlásanému církví a nenechme se zviklat různými
"vzkazy", které nám někdo chce vykládat
jako vzkazy od Boha. Tato cesta věrnosti
evangeliu, hlásanému církví, je prověřena
dvěma tisíciletími života církve a opírá se o
autoritu biskupů v čele s papežem. Lepší doporučení je těžko možné získat.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 9.5.
Sk 19,1-8
Jan 16,29-33
Tolik jsme toho o Duchu svatém slyšeli. Je možné, že jsme
si jeho přítomnost neuvědomovali. Ale pokud věřím, je
ve mně. Nenápadně.

1. čtení Sk 7,55-60
Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a
spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna
člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se však
dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni
se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za
město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom
složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali.
A on se modlil: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: „Pane,
nepřičítej jim tento hřích.“ A po těchto slovech
skonal.

ÚTERÝ 10.5.
Sk 20,17-27
Jan 17,1-11a
Pavlova řeč na rozloučenou s
efezskými líčí i jeho strádání. Žalm 96
Ač byl plný Ducha svatého,
Hospodin kraluje,
úklady, slzy a zkoušky jej
je povznesen nad celou zemí.
neminuly.
STŘEDA 11.5.
Sk 20,28-38
Jan 17,11b-19
Při loučení s Pavlem propukají naplno i city, objetí, slzy.
Nestydíme se v našich společenstvích projevovat víc lidskosti?
ČTVRTEK 12.5.
Sk 22,30; 23,6-11
Jan 17,20-26
Pavlův cíl: Řím, srdce tehdejšího světa. Dostane se tam
však „v okovech“. Není právě
v podobných situacích hlásání
Krista nejúčinnější?
PÁTEK 13.5.
Sk 25,13b-21
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Hospodin kraluje, ať zajásá země, – ať se radují
četné ostrovy! – Spravedlnost a právo jsou základem jeho trůnu.
Nebesa hlásají jeho spravedlnost – a všechny
národy vidí jeho slávu, – všichni bohové se mu
koří.
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou
zemí, – svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.

2. čtení Zj 22,12-14.16-17.20
Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle,
přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa i
omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze
těm, kdo si vypírají šaty; budou mít právo na
strom života a branami vstoupí do města. Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám svědčil o
tom, co se týká církevních obcí. Já jsem výhonek
z Davidova kořene a Davidův potomek, zářivá
jitřní hvězda.“ Duch i nevěsta volají: „Přijď!“
Kdo to slyší, ať také zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní,
ať přijde: kdo touží po živé vodě, ať si ji vezme

zadarmo. Ten, kdo to dosvědčuje, říká: „Ano, Texty k rozjímání
přijdu brzy!“ Amen, přijď, Pane Ježíši!
Jan 21,15-19
Evangelium Jan 17,20-26
Nešíří se i dnes zvěst o JežíšoJežíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, vi skrze ty, kdo ji zakazují,
prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo omezují? Sleduji-li Pavlův
pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou proces, mohu vzpomenout na
jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni naše svědky v době totality…
ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby SOBOTA 14.5.
byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve svátek sv. Matěje
mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby Sk 1,15-17.20-26
svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, Jan 15,9-17
jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde Nutnost doplnit počet apoštojsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby lů, aby další byl „svědkem
viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi zmrtvýchvstání“. Ne tedy pro
mě miloval už před založením světa. Spravedlivý správní úkoly, nejen pro řízení
Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal, a organizace, ale především pro
tito moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Dal hlásání Radosti! Platí stále?
jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby
láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych NEDĚLE 15.5. Slavnost
byl i já v nich.“
Seslání Ducha svatého
Sk 2,1-11
1 Kor 12,3b-7.12-13
♣ Dnes odpoledne zveme v 15 hodin na mši sva- Jan 20,19-23
tou do Lukavce k pomníku osvobození. Mši svatou bude sloužit o. Jan David SAC.
Maminkám
♣ V pondělí 9. května v 19 hodin bude setkání
Maminko,
farní rady.
dnes máš svůj svátek,
♣ V úterý nebude korunka a adorace.
tak ti přeji ke Dni matek,
♣ V pátek 13. května bude mše svatá s kázáním
ať máš hodně zdraví,
pro děti. Milí rodiče, pomozte a povzbuďte své
děti k účasti na této mši svaté. Schola
ať se štěstí neunaví,
a „scholička“ na společný zpěv a nácvik se sejde
ať splní se ti každý sen,
na faře v 16:30. Po mši svaté zveme mládež na
a Bůh ti žehná každý den.
setkání /spolčo./
♣ V neděli 15. května bude pouť v Jestřábí k sv.
Janu Nepomuckému. Z Fulneku půjde pěší pouť.
Sraz bude ve 13:30 u kostela Nejsvětější Trojice
ve Fulneku. V Jestřábí začne poutní mše svatá
v 15 hodin. V kostele ve Fulneku se Korunku
modlit v neděli nebudeme.

Ohlášky
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Ohlášky
♣ 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.
♣ V neděli 29. května zveme
děti, které vloni přistoupily
k 1 svatému příjímání a jejich
rodiče na setkání.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec vás srdečně zvou 14.
května od 20 hodin do kostela
sv. Bartoloměje v Odrách na
Svatodušní večer chval. Po
ukončení ve 23 hodin bude
následovat agapé na faře.
♣ Animátoři bíloveckého děkanátu zvou všechny kluky a
holky od 3. do 9. třídy na děkanátní setkání mládeže, které
se uskuteční 28.-29. května v
Mankovicích. Děti je nutné
přihlásit do 20.5. Více informací naleznete na plakátku
anebo u bíloveckých animátorů. Začínáme v sobotu 28.
května v 9 hodin ráno v Mankovicích.
♣ Srdečně zveme v sobotu 9.
července 2016 na týdenní pěší
putování z Fulneku do Slavkovic. Je to pěší pouť pro ty,
kdo potřebuji Boží milosrdenství. Pokud cítíš a poznáváš,
že Tě Pán zve na pouť, neváhej a přijď do našeho poutního společenství. Přihlásit se
můžete na www.pout.cz.
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Úmysly mší svatých

8.5.– 15.5.2016

Fulnek
Ne 8.5. Mše svatá za farnost
Út 10.5. Na poděkování za 7 let společného
života s prosbou o požehnání pro celou
rodinu
St 11.5. ________________________
Čt 12.5. Na poděkování za 60 let života
s prosbou o požehnání do dalších let
Pá 13.5. Za Miroslavu Uhýrkovou a rodiče
z obou stran
So 14.5. Za † Josefa Beneše a živou rodinu
Ne 15.5. Za † Alenu Poláchovou
Stachovice
Ne 8.5. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Ozaniakovu a Berešíkovu
Út 10.5. Za † Chudovu a Hrstkovu a za živou
rodinu
Ne 15.5. Za † Josefa a Ludmilu Hiršovy, rodiče
z obou stran, sourozence, Zdeňka Bučka a živou rodinu
Děrné
Ne 8.5. Za † Vlastíka, Milana, Františka
a Zuzku
St 11.5. Za † Jana Hona, za † a živou rodinu
Ne 15.5. Za † rodiče Šindlerovy, za † a živou
rodinu
Ne 8.5. 15:00 Za matky
Čt 12.5. Šindler 36
Ne 15.5. Schenk 5

Lukavec

Vrchy
8.5. Za všechny matky k jejich svátku
s prosbou k Panně Marii, aby své děti
vedly správnou cestou
Ne 15.5. Za † Františku Hansgutovou,
manžela, děti a vnuky
Ne

