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

D EN P ÁNĚ
5. neděle velikonoční

14. května

neprodejné

K zamyšlení
„Ať se vaše srdce nechvěje!“ – tato
slova neříká někdo, kdo nás chvíli podrží v napětí, ale potom podařenými
filmovými triky vyřeší všechny maléry. Tato slova říká někdo, kdo byl také
„hluboce dojat“, „zachvěl se“ a dokonce „zaplakal“ u hrobu přítele Lazara.
Říká je ve večeřadle, jen chvíli potom,
co opět „zachvěl“ v duchu a řekl:
„Amen, amen pravím Vám, jeden z
vás mě zradí“.
Tato slova zaznívají z úst toho,
na kterého také
měly dolehnout
„smutek a úzkost“ a říká je
jen
krátkou
chvíli před tím,
než se i on „ve
smrtelné úzkosti
modlil a jeho
pot stékal na
zem jako krůpěje krve“.
Lidské srdce se bojí a vzrušuje od
chvíle, kdy Adam „poznal dobro a
zlo“ a kdy uslyšel Stvořitelův hlas v
zahradě, bál se a skryl se. Byl vykázán
z ráje – svého domova – a proto se
celý život neustále bojí a úzkostlivě
chvěje strachem, že zůstane sám, bez
domova a nemilován. Toto je základem všech lidských strachů. Už malé
díte se bojí, když zůstane samo, dospě-

lý se bojí, že zklame blízké, zaměstnavatele,
kolegy a známé a zůstane na ulici, starý člověk se bojí, že nakonec přece přijde o všechno...
I z Filipových slov „Pane, ukaž nám Otce – a
to nám stačí“ je vidět postoj Adama, který se
schovává jako malé děti. Zakryjí si oči a
myslí si, že se schovaly. Ježíš otvírá lidské
oči neschopné vidět lásku Boha, který „tak
miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna“ a proto může
říci: „Kdo viděl
mne, viděl Otce“.
Právě proto jedinou
odpovědí na základní lidský strach, který se převléká do
různých podob, je
ujištění o Otcově
lásce a o místě ve
věčném domově: „V
domě mého Otce je
mnoho
příbytků“.
Toto ujištění přináší
ten,
který
sám
„odchází připravit nám místo“ – právě tak, že
bere náš strach na sebe. Před tímto neslýchaným zjevením i Tomáš, který ještě před nedávnem říkal: „Pojďme i my ať zemřeme s
ním“ přiznává, že tento způsob lásky ještě
nezná: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme
znát cestu?“ A opravdu, lidé nemůžou poznat
cestu Boží lásky, dokud „nepohlédnou na
toho, koho probodli“ a dokud spolu s Tomášem nevyznají „Pán můj a Bůh můj“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15.5.
Sk 14,5-18
Jan 14,21-26
Všimnu si, jak jedna osoba v
Trojici mluví o druhé? Láska
a poukazování na „toho druhého“ ať je vzorem i pro naši
komunikaci.

1. čtení Sk 6,1-7
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali
helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním
podělování zanedbávány. Dvanáct apoštolů proto
svolalo veškeré množství učedníků a řekli:
„Nebylo by správné, abychom my zanedbávali
Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je
ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme
nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten
návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili
tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého,
dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je
před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství
kněží poslechlo a přijalo víru.

ÚTERÝ 16.5. svátek
sv. Jana Nepomuckého
Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22
Věrnost úřadu, loajalita k
představeným. I dnes může
vést ke smrti. Možná jen k
odumření mého vlastního
„já“. Ale právě v této porážce
je vítězství!
Žalm 32
STŘEDA 17.5.
Sk 15,1-6
Jan 15,1-8
Ořezávání a čištění! Jak bolestný proces. Snažím se však
sám, abych nesl slušné ovoce?

Ať spočine na nás, Hospodine,
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe.

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se,
aby ho dobří chválili. – Citerou oslavujte Hospodina, – hrejte mu na desetistrunné harfě.
Neboť Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti.
ČTVRTEK 18.5.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, –
Sk 15,7-21
nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich
Jan 15,9-11
duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za
Zůstávání v jeho lásce je pře- hladu.
devším radost. Vyzařuje tato
radost ze mě?
2. čtení 1 Petr 2,4-9

PÁTEK 19.5.
Sk 15,22-31
Jan 15,12-17
Chci si víc uvědomovat, že
mě Ježíš volá k přátelství a
2 Den Páně

Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni,
který lidé sice odhodili, ale který je v Božích
očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte
živými kameny pro duchovní chrám, svatým
kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu
příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmu o tom sto-

jí: „Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný,
kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude
zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, přináší čest,
ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při
stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem,
přes který se klopýtá“. Narážejí na něj, protože
odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni.
Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví,
abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten,
který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

Texty k rozjímání
spolupráci. Pak se mi bude
snadněji plnit to, co mi
„ukládá“.

SOBOTA 20.5.
Sk 16,1-10
Jan 15,18-21
Spojení s Kristem i v době
pronásledování je skutečnost,
která oživuje naši víru. Chci
dnes proto myslet na spolubratry ve víře, kteří na zemi
Evangelium Jan 14,1-12
trpí pro víru, a děkovat, že
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce mohu (zatím) svědčit jiným
nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě způsobem!
mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo,
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?
A když odejdu a připravím vám místo, zase při- NEDĚLE 21.5
jdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, 6. neděle velikonoční
kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu Sk 8,5-8.14-17
řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát 1 Petr 3,15-18
cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, prav- Jan 14,15-21
da a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Ot- Ohlášky
ce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu
řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“ ♣ V návaznosti na výstavu
Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s „Matka Tereza – světlo
vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce. v temnotě dneška“ budou
Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já v naší farnosti putovat ostatky
jsem v Otci a Otec je ve mně? Slova, která k vám Matky Terezy. V neděli 21.
mluvím, nemluvím sám ze sebe; to Otec, který ve května zveme po mši svaté do
mně přebývá, koná své skutky. Věřte mi, že já
jsem v Otci a Otec ve mně. Když nevěříte, věřte kostela ve Stachovicích, Fulaspoň pro ty skutky. Amen, amen, pravím vám: neku a Vrchách a v neděli 28.
Kdo věří ve mne, i ten bude konat skutky, které května do kostela v Děrném a
já konám, ba ještě větší bude konat, protože já Lukavci,
k modlitbě
na
odcházím k Otci.“
přímluvu svaté Matky Terezy
a k uctívání jejích ostatků.
Ohlášky
♣ V neděli 21. května zveme
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 5 100 v 15 hodin do kostela ve FulKč, Děrné 2 760 Kč, Lukavec 2 210 Kč, Stacho- neku na pobožnost u ostatků
vice 1 960 Kč, Vrchy 390 Kč.
Matky Terezy.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne srdečně
zveme na pouť do 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. Budeme putovat na úmysl pevné víry pro naše biřmovance.
♣ Dnes v 16:30 zveme na faru
na setkání rodiče a děti, které
se připravují k prvnímu svatému přijímání.
♣ Ve středu zveme v 8:30 na
faru na setkání seniory. Během setkání budeme promítat
film „Fatima“. Zveme všechny, kteří se blíže chtějí seznámit s tajemstvím Fatimy.
♣ V pátek v 18 hodin zveme
do kostela ve Fulneku na mši
svatou s kázáním pro děti.
Děti se sejdou k nácviku písní
v 17 hodin na faře. Po mši
svaté zveme mladší mládež na
spolčo.
♣ V sobotu zveme v 17 hodin
na mši svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ V neděli 21. května zveme
v 9 hodin děti a jejich rodiny
do kostela ve Fulneku na mši
svatou a oslavu 1. výročí svátosti přijímání.
♣ Příští neděli bude sbírka na
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Úmysly mší svatých

14.5. - 21.5.2017
Fulnek

Ne 14.5. Za † rodiče Ducovy, Blinkovy a živou
rodinu
Út 16.5. Za † otce a bratry Milana a Oldřicha
Matůšů a za živou rodinu
St 17.5. ______________________
Čt 18.5. Mše svatá za farnost
Pá 19.5. Za † Františka Trávníka, rodiče
a živou rodinu
So 20.5. ______________________
Ne 21.5. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 14.5. Za † Josefa Ševčíka a rodiče
Út 16.5. Za † rodinu Chudovu a Hrstkovu
Ne 21.5. Za † Ludmilu a Josefa Hiršovy, rodiče
z obou stran, sourozence, Zdeňka
Bučka a živou rodinu
Děrné
So 13.5. Za † rodiče Dubcovy a duše v očistci
St 17.5. Za † Jana Hona a jeho rodiče
a za živou rodinu
Ne 21.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
Lukavec
So 13.5. Za všechny matky k jejich svátku
Čt 18.5. _________________________
Ne 21.5. _________________________
Vrchy
Ne 14.5. Za všechny matky k jejich svátku.
Ne 21.5. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava a dceru Vlastu

