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DEN PÁNĚ

Slavnost Seslání Ducha svatého

15. května

K zamyšlení
Voda, kterou mu dám já, stane se v
něm pramenem vody tryskající do života věčného (Jan 4,14). Nový druh
vody, která je živá a tryská. Tryská na
ty, kdo jsou toho
hodni. Proč však
vyjádřil
milost
Ducha přirovnáním k vodě? To
proto, že na vodě
všechno záleží, že
z ní žijí rostliny i
živočichové, že
jako déšť sestupuje z nebe, že prší
stále stejně a stále
stejná, a přece má
rozmanité účinky:
jinak působí na
palmu a jinak na révu; a ve všem je
vším. Je to stále stejná voda a neexistuje jiná; déšť se přece sám nemění a
nepadá pokaždé jiný. Přece však tím,
že se přizpůsobuje složení přijímajícího prostředí, působí všude právě to, co
je potřebné a náležité.
A stejně je tomu také u Ducha svatého.
Ačkoli je jeden, stále stejný a nedělitelný, přiděluje každému milost, jak
sám chce. A jako na vyschlém stromě,
když dostane vodu, vyrazí výhonky,
tak i hříšná duše, obdařená v pokání
darem Ducha svatého, přináší ovoce
spravedlnosti. Je to vždycky jeden a
týž Duch svatý, přece však na Boží

neprodejné

pokyn a v Kristově jménu působí nejrůznější
mocné činy.
Tak u jednoho člověka užívá daru řeči k
moudrým výrokům, u jiného osvěcuje mysl
darem prorockým; jednomu
moc zahánět zlé duchy,
jinému dává umění vykládat Písmo. U jednoho posiluje mírnost, jiného učí
všemu stran milosrdenství;
jednoho učí se postit a snášet cvičení asketického života, jiného pohrdat veškerou tělesností a dalšího si
připravuje k mučednictví.
V každém působí sice jinak, ale sám v sobě je
vždycky jeden a týž, jak je
psáno: Projevy Ducha jsou
dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.
Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho
sladkost a vůni; jeho jho je velmi lehké. Jeho
příchod předcházejí záblesky paprsků světla
a poznání. Přichází skutečně jako pravý
ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit,
poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát
duši světlo, nejprve duši toho, kdo jej přijímá, a pak jeho působením i duši jiných.
Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří
slunce, má rázem oči plné světla a jasně vidí,
co dříve neviděl; podobně je na tom ten, komu se z milosti Boží dostalo daru Ducha svatého; duše se mu naplní světlem, a povznesen
nad lidské možnosti vidí, co dříve neznal.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 16.5. svátek
sv. Jana Nepomuckého
Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22
Generální vikář tento úryvek
jistě dobře znal. I já jej znám.
Dokážu promluvit, kde je potřeba a mlčet tam, kde mám?

1. čtení Sk 2,1-11
Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když
se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně,
rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze
všech možných národů pod nebem. Když se ten
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni,
protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho
vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak
mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové,
Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří
jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají
velké Boží skutky.“

ÚTERÝ 17.5.
Jak 4,1-10
Mk 9,30-37
Nic naplat: chci-li před Ježíšem vyniknout, musím být
první ve službě! Vzorem mi
mohou být rodiče, přijímající
větší počet dětí. Svých vlast- Žalm 103
ních, či adoptivních.
Sešli svého Ducha, Hospodine,
a obnovíš tvář země!
STŘEDA 18.5.
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
Jak 4,13-17
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá
Mk 9,38-40
díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Nechci příliš často vázat služ- Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do
bu Ježíšovi jen na sebe, na
svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou
stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
aktivity společenství, do kteNechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
rého patřím? Není můj vztah
Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
úzkoprsý? Je to projev žárlipíseň: – má radost bude v Hospodinu.
vosti na jiné, nebo snad nedo2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
statek víry v jeho moc?
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden
Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden
ČTVRTEK 19.5.
Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze
Jak 5,1-6
jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty
2 Den Páně

projevy Ducha jsou však dány každému k tomu,
aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno,
i když má mnoho údů; ale všechny údy těla,
přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné
tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni
jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo –
ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Evangelium Jan 20,19-23
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam,
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu
jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak
i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a
řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme na pouť k sv. Janu
Nepomuckému do Jestřábí. 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.
♣ Ve středu 18. května budou mít v 8:30 na faře
setkání senioři.
♣ V pátek po mši svaté zveme na setkání ministranty.
♣ V sobotu 21. května bude v 17 hodin mše svatá s nedělní platností v Jílovci.
♣ V sobotu 21. května zveme ve 13 hodin ženy
a dívky na úklid farních prostor a na umývání
oken. V případě, že se Vám daný termín nehodí,
můžete přijít v jiný den. Na faře bude připravený
seznam, do kterého budeme značit uklizené prostory.

Texty k rozjímání
Mk 9,41-50
Po přečtení úryvku cítím dluh.
Není mou zásluhou, že žiji v
bohatší části světa. Uvědomuji si to?
PÁTEK 20.5.
Jak 5,9-12
Mk 10,1-12
Spekulace o tom, co je dovoleno, co je možné omluvit, je
projevem nedostatku lásky.
Ne erotické přitažlivosti, ale
opravdové lásky, která se dává. Jsem ochotný (ochotná)
vydání do krajnosti v rodině,
v církvi?
SOBOTA 21.5.
Jak 5,13-20
Mk 10,13-16
Modlitba, vyznání, odpuštění.
Cesta, vedoucí k uzdravení
společnosti. Lékařský předpis
(a bez doplatku!) pro Rok milosrdenství!
NEDĚLE 22.5.
Slavnost Nejsvětější Trojice
Př 8,22-31
Řím 5,1-5
Jan 16,12-15
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Ohlášky
♣ V neděli 22 května v 10
hodin zveme na farní pouť
k Nejsvětější Trojici ve Fulneku. Mši svatou bude sloužit
o. Petr Kuník z farnosti Odry.
Po mší svaté půjdeme
v slavnostním průvodu na
náměstí ke Sloupu Nejsvětější
Trojice. Po modlitbě za farnost a město jste všichni srdečně zváni na farní záhradu
na společné posezení
s občerstvením. Už dnes prosíme maminky a malé družičky o přípravu šatů a košíčku
s okvětními lístky a ochotné
ženy prosíme o upečení koláčů a jiných dobrot.
♣ Během tohoto týdne připravme svá srdce k oslavě
Nejsvětější Trojice dobrou
zpovědí.
♣ Na slavnost Božího Těla ve
čtvrtek 26. května v 18 hodin
zveme celou naši farnost do
Děrného na mši svatou a na
eucharistický průvod vesnicí.
Prosíme maminky a malé družičky o přípravu šatů a košíčku s květinami.
♣ 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.
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Úmysly mší svatých

15.5.– 22.5.2016
Fulnek

Ne 15.5. Za † Alenu Poláchovou
Út 17.5. _____________________
St 18.5. Za † Vincence Tota, manželku, syna,
vnuka a živou rodinu
Čt 19.5. Za † Františka Cihláře, manželku,
syna a za † rodiče z obou stran
Pá 20.5. Za † sestru Helenu, manžela a živou
rodinu
So 21.5. Za † Vladimíra Vacka, sourozence a
za živou rodinu
Ne 22.5. 10:00 mše svatá ve Fulneku
Stachovice
Ne 15.5. Za † Josefa a Ludmilu Hiršovy, rodiče
z obou stran, sourozence, Zdeňka
Bučka a živou rodinu
Út 17.5. _______________________
Ne 22.5. 10:00 mše svatá ve Fulneku
Děrné
Ne 15.5. Za † rodiče Šindlerovy, za † a živou
rodinu
St 18.5. Za † a živou rodinu Mangoltovu
Ne 22.5. 10:00 mše svatá ve Fulneku
Lukavec
Ne 15.5. Schenk 5
Čt 19.5. Šimečková 106
Ne 22.5. 10:00 mše svatá ve Fulneku
Vrchy
Ne 15.5. Za † Františku Hansgutovou,
manžela, děti a vnuky
Ne 22.5. 10:00 mše svatá ve Fulneku

