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

D EN P ÁNĚ
5. neděle postní

18. března

neprodejné

K zamyšlení
Nakonec se ani nedovíme, jak to s těmi pohany dopadlo. Viděli Ježíše anebo odešli s prázdnou? Proč nás tak
evangelista napíná, když pak ani nedovypráví to, co načal?! Odpověď na
otázku, zda se pohané setkali s Ježíšem či ne, nezná evangelista, ale my.
Těmi
„pohany“
jsme
totiž
my.
My
všichni jsme
potomci nežidovských
národů, pro
které přišel
Spasitel též.
My ale nemáme možnost
dotknout se Ježíše „z masa a kostí“, naše
jediná cesta k „Synu člověka“, který
nám otevírá věčný život, vede přes
apoštoly. Jistě, ne přes Filipa z Betsaidy nebo Ondřeje, ale skrze jejich nástupce, kteří už po tisíce generací věrně předávají poselství evangelia dál. A

jejich prostřednictvím se nám dostává téže
odpovědi, jaké se dostalo těm pohanům, kteří
se ve jménu všech svých „potomků“ obrátili
na Filipa a Ondřeje. Na první pohled se sice
zdá, jako by Ježíš na jejich prosbu vůbec nereagoval, a začal mluvit o něčem úplně jiném. Pokud se však zaposloucháme pozorněji, zjistíme, že
Ježíš odpovídá
zcela přesně jim i
nám, tak jako
všem, kteří ho
kdykoliv budou
chtít vidět. Odpovídá jim i
nám, že „místo“,
kde ho můžeme
nejen vidět, ale i
následovat a být
s ním, není kdesi
tam „nahoře“, kde se podle představ tohoto
světa „kuchtí“ velká sláva, ale dole – tam,
kde padají zrna ochotná odumřít, aby předala
život dál. Evangelista tedy nepřináší rozuzlení, zda pohané Ježíše uviděli, nebo neuviděli.
Nechává prostor našemu řešení a našemu
rozhodnutí, zda Ježíše najdeme a uvidíme…

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 19.3.
slavnost sv. Josefa
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16
Řím 4,13.16-18.22
Mt 1,16.18-21.24a
Spravedlivý muž, který svou
snoubenku nechtěl vystavit
ostudě. Kéž se podobně ujímá
těch, kdo jsou ohroženi, kéž
se zastává Kristovy církve,
kde je pronásledována. V jeho
postoji jej chci napodobovat…

1. čtení Jer 31,31-34
Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám
s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu:
ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich
otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z
egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já
jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková
bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím
svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce,
budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.

ÚTERÝ 20.3.
Nm 21,4-9
Jan 8,21-30
Podobné reptání známe z
vlastní zkušenosti. Když však Žalm 50
tehdejší lid pocítil lítost, přiStvoř mi čisté srdce, Bože!
šlo od Boha uzdravení a záchrana. I já mohu zakusit Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenosvobození od zla při pohledu
ství, – pro své velké slitování zahlaď mou neprana Jeho lásku na kříži.
vost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě
od mého hříchu.
STŘEDA 21.3.
Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně duDan 3,14-20.91-92.95
Jan 8,31-42
cha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a
Pronásledovatelé křesťanů si neodnímej mi svého svatého ducha.
počínají podobně zpupně a Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou
krutě jako tehdejší král. Boží
velkodušnost. – Bezbožné budu učit tvým
vysvobození přichází skrze
zmrtvýchvstání Ježíšovo. Na cestám – a hříšníci se budou obracet k tobě.
jeho oslavu se připravuji! A v
2. čtení Žid 5,7-9
něm je naše naděje.
Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi,
ČTVRTEK 22.3.
přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí
Gn 17,3-9
modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vyJan 8,51-59
svobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu.
Starý zákon je zjevný v No- Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením
vém! Dnešní úryvek evange- poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se
lia navazuje na 1. knihu Moj- příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho požíšovu a vysvětluje plnost slouchají.
2 Den Páně

Evangelium Jan 12,20-33
Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i
někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z
galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi;
Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl:
„Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven.
Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno
nepadne do země a neodumře, zůstane samo;
odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má
svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na
tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje;
a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže
mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.
Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci?
Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě
kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“
Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě
oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil
anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval
kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad
tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu
všechny k sobě.“
Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

Velikonoční svátost smíření
Fulnek
Stachovice
Děrné
Lukavec
Vrchy

25.3.
20.3.
21.3.
22.3.
26.3.

15:00 - 17:00
16:30 - 17:00
16 - 17 a po mši svaté
16 - 17 a po mši svaté
17:00 - 18:00

Texty k rozjímání
Kristova bytí. Tehdy jej
ovšem vyhnali. A dnes...?
PÁTEK 23.3.
Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
Navzdory nepřátelství prorok
nezanevře na své pronásledovatele. Soud nechává Hospodinu. I v tom spočívá zvěstovatelská úloha proroka: vzít
Hospodina za slovo a nešířit
nenávist.
SOBOTA 24.3.
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56
Úryvek mohu číst jako zaslíbení církve, společnosti bez
hranic. Jako nového, osvobozeného národa. On je schopný
oživit i to, co se nám zdá již
mrtvé…
NEDĚLE 25.3.
Květná neděle
Iz 50, 4-7
Flp 2, 6-11
Mk 14, 1-15, 47

Velikonoční bohoslužby
Kostel Nejsvětější Trojice
Zelený čtvrtek 29.3. 18:00
Velký pátek
30.3. 15:00
Bílá sobota
31.3. 19:00
Zmrtvýchvstání Páně - 1.4.
Nedělní pořad bohoslužeb změna:
Lukavec 8:00, Děrné 10:30.
Pondělí velikonoční - 2.4.
Nedělní pořad bohoslužeb
Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

18.3. - 25.3.2018

♣ Ve sbírce na opravy se vyFulnek
bralo: Fulnek 13 040 Kč, Stachovice 1 960 Kč, Děrné Ne 18.3. Za † Josefa Pojedince a živou rodinu
2 450 Kč, Lukavec 7 150 Kč, Po 19.3. Za † Josefa Kőniga
Út 20.3. Za požehnání pro celou rodinu
Vrchy 1 310 Kč.
♣ Na pondělí 19. března při- St 21.3. Za † rodinu Děckou, Tlachovu
padá slavnost sv. Josefa,
a manžele Schőberlovy
snoubence Panny Marie. Zve- Čt 22.3. Mše svatá za farnost
me na mši svatou v 18 hodin Pá 23.3. Za Josefa Augustina, manželku
do kostela ve Fulneku.
a sourozence
♣ Rádi bychom Vás pozvali
na křížovou cestu našim měs- So 24.3. Na úmysl dárce
tem Fulnekem, která se bude Ne 25.3. Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
konat v pátek 23. března od
18:30. Začneme v kostele
Stachovice
Nejsvětější Trojice a ukončíme u kostela svatého Josefa.
Z tohoto důvodu nebude kří- Ne 18.3. Za † Ladislava Vlka, rodiče,
sourozence a živou rodinu
žová cesta před mší svatou.
♣ V týdnu před Květnou ne- Út 20.3. Za rodinu Dahmovu a Bačíkovu
dělí od 18. do 25. 3. 2018 pro- Ne 25.3. Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu
běhne Týden modliteb za
Adámkovou a živou rodinu
mládež. Všichni jste k této
modlitbě za mladé lidi zváni.
Děrné
♣ Příští neděle je poslední
postní neděle – Květná. Koná Ne 18.3. Za rodinu Feilhauerovu
se na památku Kristova vjez- St 21.3. Za † rodinu Pavinskou, Váchovu
du do Jeruzaléma, kde je vítán
a Vlčkovu
zástupy lidí s palmovými vět- Ne 25.3. Za † Annu Kolovratovou a její
vemi v rukou. Přineste sebou
sourozence
na mši svatou ratolesti.
♣ V pondělí 19. března se v
Lukavec
15 hodin při mši svaté v kapli
v Jestřábí rozloučíme s paní
Ne 18.3. Na úmysl dárce
Stanislavou Chrasteckou.
Ve středu 21. března se v 15 Čt 22.3. Josefa Pavlíková
hodin při mši svaté v kostele Ne 25.3. Rodiče Mikšovi
ve Stachovicích rozloučíme
Vrchy
s panem Josefem Vaněčkem.
Odpočinutí věčné dej jim Pane, a světlo věčné ať jim svítí, Ne 18.3. Za † Marii Šebestovou, manžela,
rodiče a sourozence
ať odpočívají ve svatém poNe 25.3. Za † Milana Bőhma a rodiče
koji. Amen.
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