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

D EN P ÁNĚ
Květná neděle

25. března

neprodejné

K zamyšlení
V ročním cyklu B je na Květnou neděli naším průvodcem evangelista Marek
a my máme možnost přidat se k Ježíšovým učedníkům už dva dni před
velikonocemi. Dostáváme pozvání na
oběd či večeři v domě jistého Šimona
Malomocného v Betánii a jsme svědky
podivného gesta jedné ženy, která jen
tak, z ničeho
nic, rozlamuje
alabastrovou
nádobku a
vylévá Ježíši
na
hlavu
vonný olej.
Tento rok do
pašijí křehce
vstupujeme
ve světle s
alabastrově
bělavým zabarvením a za výrazné vůně drahocenného nardu. Právě tyto
„nepotřebné“ detaily nám pomáhají
opustit náš zaběhnutý způsob uvažování založený na systému „skutek – výsledek, vyplatí se – nevyplatí se, investice – zisk“ a uvádí nás do Božího systému, který staví na principu „ z lásky“
a „zdarma“.
Nepochopitelné a na první pohled
„zbytečné“ gesto nějaké ženy nám v

kontextu pašijového příběhu pomáhá pochopit, že tou nejvzácnější alabastrovou nádobou
je vlastně sám Ježíš. Tato nádoba bude zanedlouho rozlomena a na všechny (nejen na
ty, kdo si to zaslouží) se vylije drahocenný
olej Boží lásky. Avšak podobně jako se tenkrát našli odborníci, kteří hned přepočítávali
cenu vonného oleje podle aktuálního kurzu,
tak se vždy najdou
„experti“, kteří tajemství
Ježíšova
utrpení buď nepochopí vůbec, nebo si
ho vyloží po svém.
Kromě toho, právě
rozlomená
alabastrová nádobka,
kterou už nejde slepit, a pomíjivá vůně
nardu, kterou už
nelze zachytit a znovu prodat, je spolehlivým vzorcem, podle
něhož lze Ježíšovo velikonoční tajemství
správně přepočítat do souřadnic našeho života. Totiž vždy, když máme odvahu plýtvat
svou láskou, ačkoli nám nikdo netleská, ba
dokonce, ačkoli ji někdo shazuje, tehdy se
hlásá Ježíšovo „nepochopitelné“ evangelium.
A pokaždé, když máme odvahu definitivně
oželet své alabastrové nádobky, na nichž nám
tak záleží, stáváme se nádobou, z níž lze načerpat pravý olej Kristovy lásky.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 26.3.
Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
„Pokladníkovy“ námitky jsou
v naší době tak časté! A projevy spontánní lásky tak vzácné. Chci tento poměr změnit.
Projevů lásky k našemu Pánu
není nikdy dost!

1. čtení Iz 50,4-7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych
uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.
Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin,
mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své
líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi
však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

ÚTERÝ 27.3.
Iz 49,1-6
Jan 13,21-33.36-38
Osamocenost Pána, který ví
své (i o své církvi!), kéž mě Žalm 21
probudí k trpělivosti a laskaBože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
vému jednání i s těmi, kteří
chtějí ublížit.
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí
rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina,
STŘEDA 28.3.
ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“
Iz 50,4-9a
Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě
Mt 26,14-25
Jidášova zrada se rodila již v svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu
době, kdy se Mistr ubíral po- všechny své kosti.
někud jinam, než si Jidáš Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však,
představoval. Jsem schopen Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi
včas zkorigovat své představy na pomoc!
o Kristu a jeho církvi? Nej- Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, –
sem v zajetí své umíněnosti?
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo
se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho,
ČTVRTEK 29.3.
všichni z Jakubova potomstva. – boj se ho, celé
Zelený čtvrtek
Izraelovo plémě!“
Ex 12,1-8.11-14
1 Kor 11,23-26
2. čtení Flp 2,6-11
Jan 13,1-15
Mytí nohou je odrazem Ježíšovy lásky a znamením slu- Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic
žebnosti jeho církve. Bez oh- nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
ledu na to, zda jde o ženy ne- zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal
bo muže. Chci opravdu napl- se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, poňovat vizi církve sloužící nížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
všem?
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu
PÁTEK 30.3.
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i
Velký pátek
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce
Iz 52,13 – 53,12
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Žid 4,14-16; 5,7-9
2 Den Páně

Evangelium Mk 14,1-15,47

Texty k rozjímání

Jan 18,1 – 19,42
Radostná zvěst, která probles♣ Dnes odpoledne 15 hodin srdečně zveme do kuje ze Starého zákona! Kéž
kostela ve Fulneku k velikonoční zpovědi. Ve povzbudí trpící kdekoli na
Vrchách bude příležitost ke zpovědi zítra od 17 naší planetě!
hodin.
♣ Na Zelený čtvrtek zveme ministranty na mši SOBOTA 31.3. vigilie slavsvatou slouženou otcem biskupem do katedrály nosti Zmrtvýchvstání Páně
v Ostravě. Odjezd v 7:45 od fary. Přihlásit se Gn 1,1 – 2,2; Žl 104 nebo Žl
33 Gn 22,1-18; Žl 16; Ex
můžete u otce Pawla nebo otce Jozefa.
14,15 – 15,1; Ex 15 Iz 54,5♣ Dnešní nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. 14; Žl 30; Iz 55,1-11; Iz 12
Mše v úterý a ve středu jsou beze změn. Na ob- Bar 3,9-15.32 – 4,4; Žl 19 Ez
řady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, 36,16-17a.18-28;
Žl
42;
Velký pátek a Bílá sobota) zveme do farního Epištola Řím 6,3-11
kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku.
Mk 16,1-7
♣ Na Zelený čtvrtek a Velký pátek nebudou od- Mám-li účast na jeho utrpení,
polední adorace.
jsem Mu opravdu podobný a
♣ Na Zelený čtvrtek doneste na obřady papíro- posiluje mě naděje na můj
vou kasičku tzv. postničku, do které jste vkládali další společný osud s Ním!
Chci zvlášť letos pocítit intensvé postní almužny.
♣ Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin zivní spojení se svým Bohem.
zveme do fulneckého kostela k adoraci Svátosti
1.4.
Slavnost
oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu mod- NEDĚLE
Zmrtvýchvstání
Páně
litbu v Getsemanech.
10,34a.37-43
♣ Na Velký pátek budeme ve Fulneku a také na Sk
Kol 3,1-4
vesnicích od 9 hodin navštěvovat nemocné a do- Jan 20,1-9
neseme svaté přijímání.
♣ Mládež zve na velkopáteční putování do Hradce nad Moravicí zakončené modlitbou křížové Bohoslužby
cesty. Sraz: 7:00 Fulnek, ulice Děrenská, 7:20 Kostel Nejsvětější Trojice
Hájek, 7:45 Lukavec - hasičárna. 12.30 – modlit- Zelený čtvrtek 29.3. 18:00
ba křížové cesty. Do Hradce nad Moravicí zve- Velký pátek 30.3.
me k modlitbě křížové cesty také ostatní farníky. 15:00 - modlitba noveny k
♣ V pátek dodržujeme přísný půst a v sobotu se Božímu milosrdenství
doporučuje zdrženlivost od masa.
15:20 - modlitba křížové cesty
♣ Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady 16:00 - obřady Velkého pátku
bude ve čtvrtek v 17 hodin a na obřady veliko- Bílá sobota
31.3. 19:00
noční vigilie v sobotu v 18 hodin.
Zmrtvýchvstání Páně - 1.4.
♣ V pátek po velkopátečních obřadech zveme do Nedělní pořad bohoslužeb 22 hodin k soukromé adoraci u Božího hrobu.
změna:
Mládež naší farnosti zve ke společné adoraci
Lukavec 8:00, Děrné 10:30.
k Božímu hrobu od 19 do 20 hodin.
♣ V sobotu od 9 do 17 hodin bude možnost ado- Pondělí velikonoční - 2.4.
race u Božího hrobu. Rodiny s dětmi zveme ke Nedělní pořad bohoslužeb

Ohlášky

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

25.3. - 1.4.2018

společné adoraci od 13 do 14
Fulnek
hodin a skupinu Eucharistická
hodina od 14 do 15 hodin. Ne 25.3. Za † Josefa Ertelta a živou rodinu
Prosíme farníky, aby se za- Út 27.3. Za † Jindřišku Čechovou
St 28.3. Za † Jiřinu Bártkovou a rodinu
psali na adorační služby.
♣ Sbírka, která se koná běDurychovu a požehnání pro živou
hem uctívání kříže a sobotní
rodinu Bártkovu
adorace u hrobu Páně, bude Čt 29.3. 18:00 Za † Jana a Josefa Matějkovy,
předána na ochranu a údržbu
za † rodiče a živou rodinu
chrámů ve Svaté Zemi.
Pá
30.3.
Obřady Velkého pátku
♣ Příští neděli na Boží hod
velikonoční budeme po mši So 31.3. 19:00 Na úmysl dárce
Ne 1.4. Mše svatá za farnost
svaté světit pokrmy.
♣ Na velikonoční neděli od
13 hodin se v Lukavci uskuStachovice
teční tradiční Jízda okolo osení. Po jízdě zveme do kostela Ne 25.3. Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu
sv. Jana Křtitele na svátostné
Adámkovou a živou rodinu
požehnání.
Út 27.3. ______________________
♣ V neděli 8.4. zveme do kosNe 1.4. Za † rodiče Duškovy, syny
tela ve Fulneku na pouť
s manželkami a vnuka
k Božímu milosrdenství. Program pouti: 9:30 – modlitba
Děrné
růžence, 10:00 – mše svatá –
celebruje o. Pavel Obr, kaplan
z Oder, který po mši svaté Ne 25.3. Za † Annu Kolovratovou a její
sourozence
bude udělovat novokněžské
požehnání, 14:00 – společná St 28.3. Za † a živou rodinu Zuzaníkovu
adorace Nejsvětější Svátosti,
a Čížovu
15:00 – korunka k Božímu Ne 1.4. 10:30 Za † rodinu Lechovu a Wolfovu
milosrdenství. Příležitost ke
a za živou rodinu
svátosti smíření: 8:30-10:00,
14:00-16:00. Na kartičky uloLukavec
žené vzadu v kostele můžete
psát své úmysly, ty budou
čteny během modlitby korun- Ne 25.3. Rodiče Mikšovy
ky k Božímu milosrdenství. Ne 1.4. 8:00 Za jezdce okolo osení
Prosíme naše kuchařky o upečení dobrot k pohoštění po
Vrchy
mši svaté.
♣ Letošní farní minitábor se Ne 25.3. Za † Milana Bőhma a rodiče
uskuteční v termínu od 13. do Ne 1.4. Za † Bedřicha Víchu, manželky,
17. srpna.
rodiče a sourozence
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