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DEN PÁNĚ

Slavnost Nejsvětější Trojice

22. května

K zamyšlení
Jaký je vlastně Bůh, ve kterého věříme? Blízký nebo vzdálený? Snadno
pochopitelný, nebo zcela tajemný?
Nám podobný, nebo nám nijak a v
ničem nepodobný? Tak a podobně se
můžeme ptát hodně dlouho. Ale dnešní
svátek nám dává ještě jinou odpověď.
Říká: Bůh je Trojjediný. Jsme z toho
hned
moudřejší?
Sotva. Ale pravda o
jednom Bohu v trojici osob, o jednotě tří
v jednom božství, je
pokladem křesťanů
od prvotních dob. Je
to poklad, na kterém
si sice každý, kdo
chce věci úplně a
cela jednoduše vyložit, vylomí zoubky, ale na druhé straně
je to pravda, která vede naše uvažování správným směrem. Je to pravda,
která nám umožní, abychom si své
poznatky, své věděné o Bohu dotvářeli
ne po libosti, ale do krásného a nikdy
nekončícího poznání Boha.
A Bůh? Ten se nám poznat dává. Dává
se nám poznat tak říkajíc zvnějšku - z
dějin, i z našeho nitra, totiž působením
Ducha svatého v nás.
V dějinách Izraele byl Bůh víc a víc
poznáván - jako stvořitel, jako vysvoboditel, jako soudce, který soudí a slitovává se, jako ten, kdo si Izraele vybral a stojí za ním. Jako otec. A kromě

neprodejné

toho byl Bůh poznáván jako zdroj moudrosti
a jako moudrost sama. Jako ten, kdo daleko a
daleko převyšuje všechnu lidskou moudrost.
A tento Bůh poslal na svět svého Syna. Ježíš,
člověk a Syn Boží, je nám ovšem blízký. Je
to ten, komu vlastně v mnohém velmi snadno
rozumíme. Je to ten, kdo
nám ukazuje "lidskou tvář
Boží". A nejen to. Ježíš
nám ukazuje svůj vztah k
Bohu, vztah Syna k Otci,
vztah dvou, kteří jsou různí a přece jsou jedno. A
tento Ježíš, když odcházel
k Otci, nám slíbil a nakonec daroval svého svatého
Ducha. Ten je v nás činný,
je skrze něho rozlita Boží
láska v našich srdcích. Je
to Duch, který nás dál a
dál uvádí do celé pravdy.
Do jaké pravdy? Jistě také do pravdy o Bohu
samém. Bůh nás v lidských dějinách pozval
do svého společenství, Bůh nás v osobních
dějinách našeho života pozval ke kontaktu s
ním, Bůh se nám v dějinách lidstva i v našem
životě otvírá. Tím, že nás přijímá za své přátele, tím, že je naším Otcem, že nám dává
poznat svého Syna a tím, že nám dává svého
Ducha, dává nám zakoušet, jaký vlastně je a dává nám sebe poznat.
A tak křesťan zpravidla není tím, kdo může
podat logické a vědecké vysvětlení pravdy o
Bohu ve třech osobách, ale křesťan je tím,
kdo trojjediného Boha zná a kdo ho ve svém
životě dál a dál poznává. Kdo mu víc a víc
rozumí, protože žije s ním a také v něm.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 23.5.
1 Petr 1,3-9
Mk 10,17-27
Nemusím být zvlášť bohatý,
ale možná jsem závislý na
věcech, které mě činí nesvobodným. Pro dnešek stačí,
když se zamyslím a jednu
nebo dvě přítěže si uvědomím…
ÚTERÝ 24.5.
1 Petr 1,10-16
Mk 10,28-31
Petrovo vyznání nemá být
výčitkou, ale upřímným konstatováním. Co bych asi tak
mohl říct Ježíšovi já… Opustil jsem vůbec něco, nebo jen
získávám?
STŘEDA 25.5.
1 Petr 1,18-25
Mk 10,32-45
Prázdný způsob života, jak jej
mnoho lidí zažívá, touha po
tom, dát mu smysl, byla už v
době napsání tohoto listu. Ježíšovo vykoupení je naplněním této tolik pociťované
prázdnoty!

1. čtení Př 8,22-31
Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna před
svými skutky. Od věčnosti jsem utvořena, od
začátku, dříve, než povstala země. Než byly propasti, jsem se narodila, než byly prameny, bohaté
vodou, dříve, než byly zaklíněny hory, před pahorky jsem se narodila, dříve, než učinil zemi a
shromáždění vod, první hroudy země.
Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když nad
propastí vyměřoval obzor, když na výsostech
upevňoval oblaka, když dával sílu pramenům
oceánu, když určoval moři jeho meze, aby vody
nepřekročily jeho břehy, když upevňoval základy
země, tu jsem u něho přebývala jak nejmilejší
dítě, den co den jsem byla jeho potěšením, před
ním jsem si v každou dobu hrála, hrála jsem si na
okruhu jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s
lidmi.“

Žalm 8
Hospodine, Pane náš,
jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých prstů, – na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: – Co
je člověk, že na něho myslíš, – co je smrtelník,
že se o něho staráš?
Učinils ho jen o málo menším, než jsou andělé, –
ověnčils ho ctí a slávou, – dals mu vládnout nad
ČTVRTEK 26.5.
dílem svých rukou, – položils mu k nohám
Slavnost Těla a Krve Páně
všechno:
Gn 14,18-20
Ovce i veškerý dobytek, – k tomu i polní zvířata,
1 Kor 11,23-26
– ptáky na nebi a ryby v moři, – vše, co se hemží
Lk 9,11b-17
„Vy jim dejte jíst“ není vý- na stezkách moří.
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2. čtení Řím 5,1-5
Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě
víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána
Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše
chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout
slávy u Boha.
Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme
přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost
plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. Naděje však neklame, protože Boží láska je nám
vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám
byl dán.

Texty k rozjímání
zva jen pro apoštoly a jejich
nástupce. I já mám ze křtu
závazek sytit a šířit Jeho slovo
těm, kdo hladoví. Nebo je
snad lepší „rozpustit lid“, aby
si našel potravu jinde?

PÁTEK 27.5.
1 Petr 4,7-13
Mk 11,11-25
Modlitba předpokládá stav
ovládání a střízlivého posuzování událostí. Právě v takovém
zklidnění
mám
Evangelium Jan 16,12-15
„vychutnat“ Boží blízkost.
Tyto chvíle mě naplní radostí
Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě
a pak o ně budu stále znovu
mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli usilovat.
snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás
do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze SOBOTA 28.5.
sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí Jud 17.20b-25
vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého Mk 11,27-33
vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je Očekávám i já s nadějí milosrmoje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to denství? Nebo v milosrdenství
nevěřím, protože jsem si jím
oznámí.“
jist? Přibližně v polovině
Roku
zasvěceného právě miNejsvětější Trojice
losrdenství bych se měl zaČlověk, který byl stvořen k obrazu Boha,
myslet… Můj postoj k Božíje podle Božího obrazu
mu milosrdenství je totiž od(nebo podle obrazu Kristova)
razem mého přístupu k druobnovován přítomností a mocí Ducha.
hým.
Otec je malířem, Syn modelem,
podle něhož je člověk ztvárňován,
Duch svatý je štětcem,
jímž je člověk utvářen jak při stvoření,
tak v díle vykoupení.

NEDĚLE 29.5.
9. neděle v mezidobí
1 Král 8,41-43
Gal 1,1-2.6-10
Lk 7,1-10
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Ohlášky
♣ V úterý se v kostele nebudeme společně modlit korunku a také nebude odpolední
adorace.
♣ Ve Stachovicích bude mše
svatá v úterý v 19 hodin.
♣ Mše svatá v Lukavci bude
mimořádně ve středu v 19
hodin a v Děrném ve čtvrtek.
♣ Na slavnost Božího Těla ve
čtvrtek zveme celou naši farnost v 18 hodin do Děrného
na mši svatou a na eucharistický průvod vesnicí. Prosíme
maminky a malé družičky o
přípravu šatů a košíčku
s květinami.
♣ Mše svatá ve Fulneku bude
ve čtvrtek v 8 hodin.
♣ V pátek po mši svaté zveme
na setkání ministranty.
♣ Autobus na Národní pouť
do Krakowa v sobotu 28.
května
odjíždí
v 6:50
z náměstí ve Fulneku. Tento
den nebude ve Fulneku ranní
mše svatá, adorace a modlitba
korunky.
♣ V neděli 29. května zveme
děti, které vloni přistoupily
k 1 svatému příjímání a jejich
rodiče na výroční mši svatou.
♣ Prosíme ty, kteří mají zájem se stát členy diecézního
společenství věřících nazvaného „Eucharistická hodina“ členové toho společenství se
zavazují k adoraci a dobrovolné službě v církvi
(nemocným, ve farnosti, v
rodině apod.) – aby odevzdali
své přihlášky do konce května.
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Úmysly mší svatých

22.5.– 29.5.2016
Fulnek

Ne 22.5. Mše svatá za farnost
Út 24.5. Za † Marii Skypalovou
St 25.5. Za † Josefa Mikše, bratra, švagra,
rodiče a požehnání pro živou rodinu
Čt 26.5. 8:00 ________________________
Pá 27.5. Na poděkování za dar života
a požehnání do dalších let
So 28.5. Mše svatá není
Ne 29.5. Na poděkování za dožití životního
jubilea s prosbou o Boží požehnání
do dalších let
Stachovice
Ne 22.5. Mše svatá za farnost
Út 24.5. 19:00 __________________
Ne 29.5. Za † Jana Krhuta, rodiče z obou stran
a živou rodinu
Děrné
Ne 22.5. Mše svatá za farnost
Čt 26.5. 18:00 Na úmysl dárce
Ne 29.5. Za † Františka a Annu Bortlovy,
za rodiče a duše v očistci
Lukavec
Ne 22.5. Mše svatá za farnost
St 25.5. David 50
Ne 29.5. Sokol 8
Vrchy
Ne 22.5. Mše svatá za farnost
Ne 29.5. Mše svatá za farnost

