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

D EN P ÁNĚ
Slavnost Nejsvětější Trojice

11. června

neprodejné

K zamyšlení
Velikonoce jsou svátkem překypující
Otcovy lásky, lásky tak veliké, že nedává pouze nějakou milost, ale jediného Syna. Takovou hodnotu měl každý
z nás v očích Otce. A tato láska se
"nevyčerpá" o Velikonocích, ale pokračuje o Letnicích - vyléváním Ducha
svatého. A dnešní slavnost je korunou
Velikonoc i Letnic: nejen dar Syna, nejen dar
Ducha, ale dokonce i
Otce, tedy celé Trojice.
Žádný z nás si v tento
den nesmí připadat jako
bezcenný,
pohrdaný,
nemilovaný. I kdyby
všichni lidé měli jen slova znevážení a posměchu, i kdyby žádný člověk o mě nestál, tak Bůh
o mě stojí. A to dokázal
velkolepě - darem sebe
samého v Synu a v Duchu.
Duch je někdy označen jako objetí
Otce a Syna - právem, protože je tou
láskou, která je spojuje. A tímto objetím Otec objímá i mě … Není to láska
obyčejná, ale božská. Může být skoro
nemožné pochopit, ale hlavně přijmout, že Bůh mě může milovat v takové míře.
Obzvlášť to může připadat neuvěřitelné tomu, kdo promarnil "velký majetek" (Božích darů), kdo se vydal na
cestu do daleké země (pryč z Otcova
domu), kdo poklesl až na úroveň …

prasat. Ale i takového člověka (nebo dokonce
"právě takového člověka"?) Otec přijímá s
otevřenou náručí - s vroucím objetím. A tím
objetím je Duch svatý - objetí Otce a Syna.
Až tak marnotratně se Otec vydává všanc, že
nedává pouze nějaké dary (pokoj, radost), ale
dokonce to, co je mu nejdražší a nejintimnější. Se stejnou otevřeností a láskou, jakou
Otec přijímá Syna, přijímá
dokonce i mě, protože je to ve
stejném Duchu lásky - objetí.
To však není všechno. Tentýž
Duch uschopňuje i mě, abych
přijímal, ba objímal Otce i Syna. On totiž otevírá srdce, rozšiřuje jej, odbourává nedůvěru
a strach. Osvobozuje mě,
abych otevíral náruč pro Otce,
pro Syna. Duch chce vtáhnout
celou naši existenci (vztahy,
práci, přání, plány, ale i hříchy
- aby je totiž "spálil očišťujícím žárem svého ohně") do
života Trojice. Jinými slovy Bůh chce v Duchu obejmout celou šíři našeho života, nejen "jeden výsek" ("v kostele").
Tak velkou cenu máme v Božích očích. Celý
náš život (šedý? fádní?) chce Bůh proniknout, vybarvit, zbožštit, dát mu jiné rozměry
- božské.
Dnes slavíme dar celé Trojice. Dar obnovovaný při každé liturgii, kdy zpřítomňujeme
dar Syna v chlebě a víně. V tomto daru se
nám zároveň dává i Otec, i Duch - vždyť kde
je Syn, je i Otec, i Duch. A tak až přijmeš
velikonoční dar Kristova těla, vzpomeň si:
"Toto je celá Trojice, která se ti dává …"

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 12.6.
2 Kor 1,1-7
Mt 5,1-12
Jistě i ty toužíš po vztahu.
Zde se nabízí návod ke šťastnému prožívání společenství s
Bohem. Pokud se zalekneš a
nabídkou pohrdneš, těžko se s
ním sjednotíš.
ÚTERÝ 13.6.
2 Kor 1,18-22
Mt 5,13-16
Možná je dnes ve společnosti
snaha vše dobré skrývat a vystavovat na světlo to zlé. Okolí se pak nechá okouzlit přitažlivostí zla. Chci mít odvahu učinit tomu přítrž!
STŘEDA 14.6.
2 Kor 3,4-11
Mt 5,17-19
Ježíš je most mezi Zákonem a
proroky a naším zdůrazňovaným milosrdenstvím. Jen on
dokáže naplnit mou touhu po
opravdovosti, touhu po správném utvoření obrazu Boha.
ČTVRTEK 15.6.
slavnost Těla a krve Páně
Dt 8,2-3.14b-16a
1 Kor 10,16-17
Jan 6,51-58

2 Den Páně

1. čtení Ex 34,4b-6.8-9
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj,
jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku,
Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem
něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a
věrný!“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a
řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať
jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje,
ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako
dědictví.“

Žalm Dan 3,52-56
Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,

O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš
na cherubech,
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.
Požehnaný jsi ty na klenbě nebes
O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky.

2. čtení 2 Kor 13,11-13
Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a
Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují
vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, lás-

ka Boží a společenství svatého Ducha s vámi se Texty k rozjímání
všemi!
Dělení a lámání může být i
Evangelium Jan 3,16-18
bolestný proces. I v tom jsme
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, spojeni s Kristem. A sjednože dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo ceni navzájem jsme právě v
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh tom, že nás takto trpí víc…
přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v PÁTEK 16.6.
něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsou- 2 Kor 4,7-15
zen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Mt 5,27-32
Syna Božího.“
V poslední větě úryvku nám
Pán staví před oči zodpovědOhlášky
nost za druhého. Nový roz♣ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné
měr: uvědomuji si, že nedoprožití slavnosti Seslání Ducha svatého a slavstatkem lásky mohu druhého
nosti 1. svatého přijímání.
uvést do hříchu?
♣ Mimořádný pořad bohoslužeb:
úterý 13.6. – Lukavec - 19:00,
čtvrtek 15.6. – Fulnek – 8:00.
♣ Ve čtvrtek 15. června prožíváme slavnost Těla
a krve Páně (Boží Tělo). Zveme na mši svatou v
8 hodin do Fulneku a v 18 hodin do Stachovic na
slavnostní mši svatou a na eucharistický průvod
vesnicí.
♣ V neděli 18. června v 10:30 zveme na pouť ke
svatému Janu Křtiteli do Lukavce. Po mši svaté
půjdeme v slavnostním průvodu s Nejsvětější
svátosti kolem kostela.
♣ V neděli 25. června zveme na pouť ke sv. Petru
a Pavlu do Děrného. Poutní bohoslužba začne v 9
hodin, po ní bude následovat eucharistický průvod.
♣ Už dnes prosíme maminky a malé družičky o
přípravu šatů a košíčků s okvětními lístky na
slavnost Božího Těla do Stachovic a poutní mši
svou do Lukavce a Děrného.
♣ V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Fulne-

SOBOTA 17.6.
2 Kor 5,14-21
Mt 5,33-37
Přísahat, tedy brát si samotného Boha za svědka, je zde
chápáno jako vzdání se vlastní
odpovědnosti. Nejsou náhodou mé představy Boha pokřivené mou vlastní nespolehlivostí a schováváním se za
jeho vůli?
NEDĚLE 18.6.
11. neděle v mezidobí
Ex 19,2-6a
Řím 5,6-11
Mt 9,36-10,8

Den Páně 3

Ohlášky
ku 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.
♣ Děti a mládež naší farnosti
zveme na 21-tý farní minitábor, který se bude konat od
31. července do 4. srpna. Své
děti můžete přihlásit na http://
www.minitabor.info/
application.
♣ V pondělí 3. července doputují do Fulneku mladí poutníci 10-té pěší pouti na Velehrad. Prosíme ty, kteří je mohou přijmout do svých domovů a poskytnout jim nocleh a
jídlo, aby se přihlásili u paní
Ludmily Erteltové.
♣ Mládež našeho děkanátu
zve 17. – 18. června na děkanátko do Oder. Registrace
bude v sobotu v 9 hodin na
církevní škole v Odrách.
♣ Dne 24. června v kostele
sv. Kateřiny ve Stachovicích
uzavřou svátostné manželství
Aleš Jakubík a Lucie Vašutová a v kostele sv. Jana Křtitele a sv. Barbory uzavřou svátostné
manželství
Libor
Balhar a Klára Matúšů. Bůh
žehnej jejich lásce.
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Úmysly mší svatých

11.6. - 18.6.2017
Fulnek

Ne 11.6. Mše svatá za farnost a biřmovance
Út 13.6. Za † Josefa Šreka, rodiče z obou stran
a za živou rodinu
St 14.6 Za † Marii Starůstkovou a duše
v očistci, Boží požehnání pro živou
rodinu Rozsypalovu
Čt 15.6. 8:00 ____________________
Pá 16.6. ________________________
So 17.6. Mše svatá za farnost
Ne 18.6. Za † Marii Kubovou, manžela, rodiče
a živou rodinu
Stachovice
Ne 11.6. Mše svatá ve Fulneku
Čt 15.6. 18:00 Mše svatá za farnost
Ne 18.6. Za † rodiče Divínovy, dcery a živou
rodinu
Děrné
Ne 11.6. Mše svatá ve Fulneku
St 14.6 Za † a živou rodinu Zuzaníkovu
a Čížovu
Ne 18.6. Za † Bohumíra Storzera a otce
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 11.6. Mše svatá ve Fulneku
Út 13.6. 19: 00 Sokolová 47
Ne 18.6. Mše svatá za farnost

Vrchy
Ne 11.6. Mše svatá ve Fulneku
Ne 18.6. Za † rodinu Dunajovu a k Panně
Marii o ochranu pro živou rodinu

