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

D EN P ÁNĚ
4. neděle postní

11. března

neprodejné

K zamyšlení
Ve druhém čtení dnešní liturgie slyšíme: „Bůh, bohatý v milosrdenství, z
velké lásky, jíž si nás zamiloval“ (Ef
2,4). A v evangeliu: „Neboť Bůh tak
miloval svět, že dal svého jediného
Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan
3,16). Důvodem proč žijeme, je Boží
láska, Boží radost ze sdílení
bytí, Boží dobrota
trpělivě
doprovázející
každého z nás
ve svém klopýtání k dokonalosti.
Spravedlnost se
definuje jako
„dej každému,
co mu patří“. Milosrdenství pak jako
„dej každému, co je pro něj nejlepší“.
Neboť my si nezasloužíme nic. Tedy
jedno – zemřít.
Církev se v breviáři každý pátek modlí: „Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v
hříchu mě počala matka“ (Žl 51,7). Je
to verš, který stojí za lepší překlad,
neboť „hříšného mne počala má matka“. Narodili jsme se ve stavu odděle-

nosti od Boha. Jsou rozdílné naše cesty od
Božích.
Bůh připravoval ve svém srdci nápravu této
oddělenosti, „nepřátelství“ tím, že se stal přítelem lidí. Ztotožnil se s námi ve všem, kromě hříchu, neboť Vůlí Kristovou bylo vždy
konat vůli svého nebeského Otce. Není možné jinak. Není možná oddělenost Krista od
Boha, protože je
Bůh.
Skutečné přátelství
však není mazáním
medu kolem huby.
Antický
myslitel
Plutarchos prohlásil:
„Nepotřebuji
přítele, který přikyvuje na všechno, co
řeknu. Můj stín kývá přesněji.“ Je to
stejné i pro skutky: „Nepotřebuji přítele, který přikyvuje na všechno, co udělám…“ Přátelství s Ježíšem je náročné. Jeho láska, je-li z
naší strany opětována, volá po velkorysé odpovědi.
Je radost přinášející vědět, že jsem milován,
že jsem obdarováván. Větší radost je pak ze
sdílení těchto darů.
Často si říkejme Ježíšova slova: „Jdi a jednej
také tak“ (Lk 10,37).

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 12.3.
Iz 65,17-21
Jan 4,43-54
Uzdravení syna královského
úředníka mělo za následek to,
že uvěřil nejen on, ale všichni
v jeho domě. Dokážu se rozdělit o radost, kterou mi víra
přináší?
ÚTERÝ 13.3.
Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16
Skoro čtyřicet let byl tento
nemocný ponechán sám sobě.
Dle svých slov neměl nikoho,
kdo by mu pomohl. A
„pravověrní“ dokáží jen kritizovat, že mu Pán pomohl
zrovna v sobotu…

1. čtení 2 Kron 36,14-16.19-23
Všechna knížata, kněží i lid se dopustili mnoha
nevěrností. Napodobovali všechny hanebnosti
pohanů a poskvrnili chrám, který si Hospodin
posvětil v Jeruzalémě. Hospodin, Bůh jejich otců,
posílal k nim bez ustání své posly, neboť měl
soucit se svým lidem a se svým příbytkem. Ale
oni se posmívali Božím poslům, pohrdali jeho
slovy a tupili jeho proroky, až se vznítil Hospodinův hněv proti jeho lidu, že už nebylo léku. Nepřátelé spálili Boží chrám, zbořili hradby Jeruzaléma, všechny jeho paláce vydali napospas ohni a
zničili všechny jeho cenné předměty. Nabuchodonosor vystěhoval do Babylóna všechny jeho
obyvatele, kteří unikli meči. Sloužili jemu a jeho
synům jako otroci až do zřízení perského království, aby se splnilo Hospodinovo slovo pronesené
Jeremiášovými ústy, dokud by země nedostala
náhradu za nezachovávané soboty. Po všechny
dny zpustošení odpočívala, až se naplnilo sedmdesát let. V prvém roce perského krále Kýra
vzbudil Hospodin ducha Kýra, perského krále,
aby se splnilo Hospodinovo slovo pronesené Jeremiášovými ústy, a on dal prohlásit – i písemně
– po celém království: Tak praví Kýros, perský
král: Všechna království země mi dal Hospodin,
Bůh nebes. On mi přikázal, abych mu vystavěl
chrám v Jeruzalémě, který je v Judsku. Kdo je
mezi vámi ze všeho jeho lidu? Ať je Hospodin,
jeho Bůh, s ním. Ať jde do Jeruzaléma!

STŘEDA 14.3.
Iz 49,8-15
Jan 5,17-30
Jako Ježíš zdůrazňuje svou Žalm 136
jednotu s Otcem, podobně
Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
mám mít i já důvěrný vztah k
Bohu. Ostatně: On si přeje být U babylónských řek, tam jsme sedali a plakali, –
když jsme vzpomínali na Sión. – Na vrby toho
činný ve světě skrze mne…
kraje – jsme zavěsili své citery.
Neboť tam od nás žádali písně ti, kdo nás odČTVRTEK 15.3.
vlekli, – kdo nás sužovali, od nás žádali, – abyEx 32,7-14
chom se radovali: – „Zpívejte nám ze siónských
písní!“
Jan 5,31-47
Svědectví o Ježíšovi, právě na Jak bychom mohli zpívat Hospodinovu píseň – v
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cizí zemi? – Kdybych měl na tebe zapomenout,
Jeruzaléme, – ať mi zchromne pravice!
Ať se mi jazyk přilepí k patru, – když na tebe
nevzpomenu, – když nedám přednost Jeruzalému
– před každou svou radostí.

Texty k rozjímání

základě toho, co vykonal, je
mým úkolem. Kéž při svém
skromném snažení zažiji něco
z krásy důvěrného vztahu,
2. čtení Ef 2,4-10
který má On se svým Otcem.
Bratři! Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval S přispěním Ducha svatého!
svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro
své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista PÁTEK 16.3.
Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vyká- Mdr 2,1a.12-22
zal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, Jan 7,1-2.10.25-30
protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé Předsudky a falešné představy
dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. Milostí jsou i dnes překážkou víry.
jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší záslu- Pronásledování a nepochopehou, je to dar Boží! Dostáváte ho ne pro skutky, ní, které náš Pán zažil sám na
aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho
dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. sobě, přetrvávají i dnes…

Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.
SOBOTA 17.3.
Jer 11,18-20
Evangelium JAN 3,14-21
Jan 7,40-53
Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na Znalci Písem zkoumali, odkud
poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
Mesiáš přijde, ale přes tolik
aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný.
Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jedno- znamení nebyli ochotní uvěřit.
rozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, ne- Dnes máme mnoho vědomostí
zahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal o Božích věcech, ale srdce
svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby můžeme mít podobně uzavřesvět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, ne- né.
ní souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože
neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. NEDĚLE 18.3.
Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět,
5. neděle postní
ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich
skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, ne- Jer 31,31-34
návidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky Žid 5,7-9
nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, Jan 12,20-33
jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou
vykonány v Bohu.“
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Ohlášky

Úmysly mší svatých

11.3. - 18.3.2018

♣ Každý pátek ve Fulneku a
Fulnek
během týdne na vesnicích se Ne 11.3. Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka
půl hodiny před mší svatou Út 13.3. Za † Johanu Pinďákovou
koná křížová cesta. Zveme St 14.3. Mše svatá za farnost
vás všechny na křížovou ces- Čt 15.3. Za † Františka Pánka a požehnání pro
tu.
živou rodinu Rozsypalovu
♣ V pátek 16. března v 18 Pá 16.3. Za † sestru Helenu, manžela a živou
hodin zveme do kostela ve
rodinu
Fulneku na mši svatou So 17.3. Za † a živé Josefy z rodiny Šulákovy
s kázáním pro děti. Po mši Ne 18.3. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
svaté zveme mládež na spolStachovice
čo.
♣ V sobotu 17. března zveme Ne 11.3. Za † Janu Moravcovou, manžela
v 16 hodin na mši svatou
a živou rodinu
s nedělní platností do Jílovce. Út 13.3. _____________________
♣ Prosíme o modlitbu za Ne 18.3. Za † Ladislava Vlka, rodiče,
Diecézní setkání mládeže Ossourozence a živou rodinu
travsko-opavské diecéze s
otcem biskupem, které proběhne příští týden v Hlučíně.
Děrné
♣ Rádi bychom Vás pozvali
Ne 11.3. Za † paní Maslenovou
na křížovou cestu našim měsSt 14.3. Za rodinu Šmeidlerovu, Lukášovu,
tem Fulnekem, která se bude
Adlerovu a Bovierovu
konat v pátek 23. března od Ne 18.3. Za rodinu Feilhauerovu
18:30. Začneme v kostele
Nejsvětější Trojice a ukončíLukavec
me u kostela svatého Josefa.
Z tohoto důvodu nebude kří- Ne 11.3. Ohneiser Miroslav
Čt 15.3. Hegerová Anna
žová cesta před mší svatou.
♣ Ve středu 14. března se v Ne 18.3. Na úmysl dárce
15 hodin se při mši svaté ve
Vrchy
fulneckém chrámě rozloučíme
s paní Jindřiškou Čechovou. Ne 11.3. Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče
Odpočinutí věčné dej jí Pane,
a za † rodinu Melarovu
a světlo věčné ať jí svítí, ať Ne 18.3. Za † ¨Marii Šebestovou, manžela,
odpočívá ve svatém pokoji.
rodiče a sourozence
Amen.
44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

