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

D EN P ÁNĚ
Neděle Božího milosrdenství

8. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Bílá neděle "Dominica in albis"
Podle staré tradice se první neděle po
Velikonocích - nazývá Bílá neděle "Dominica in albis". Tento den ti, kteří
byli pokřtěni na Velikonoční vigilii
odložili svůj bílý šat - symbol světla.
Bílý oděv měli odložit,
ale novou zář, která jim
byla udělena, měli uvádět do své každodennosti. Plamen pravdy a
dobra, který v nich Pán
zažehnul, měli pečlivě
střežit, aby tak do našeho světa vnášeli něco ze
zářivosti a dobroty Boží.
Svatý otec Jan Pavel II.
si přál, aby tato neděle
byla slavena jako slavnost Božího milosrdenství:
ve
slovu
"milosrdenství" spatřoval shrnuté a pro naši
dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma
diktátorskými režimy a
byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil
však také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví svou naprosto odlišnou a božskou
moc: moc milosrdenství. Milosrden-

ství klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho
svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den
po dni muži a ženami Božího milosrdenství!
Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán
daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto
světlo zhaslo; naopak, musí v nás
růst každým dnem a tak přinášet
světu radostné poselství Boha.
Milosrdenství je jádrem evangelního poselství (Benedikt
XVI.)
Milosrdenství je skutečně jádrem
evangelního poselství, je to
vlastní jméno Boha, jeho tvář,
kterou zjevil ve Starém zákoně a
plně v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vykupitele. Tato
milosrdná láska také ozařuje tvář
církve a zjevuje se jednak prostřednictvím svátostí, především
prostřednictvím svátosti Smíření,
jednak prostřednictvím skutků
milosrdné lásky, jak společnými
i individuálními. Všechno co,
církev hlásá a koná, zjevuje milosrdenství, které Bůh člověku
dává. Když církev znovu hlásá zapíranou
pravdu nebo zrazené dobro, činí tak vždy na
podnět milosrdné lásky, aby lidé měli život a
měli jej v plnosti (Jn 10,10). Z Božského milosrdenství, které smiřuje srdce, prýští opravdový mír ve světě, mír mezi národy, kulturami a různými náboženstvími.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 9.4.
slavnost Zvěstování Páně
Iz 7,10-14
Žid 10,4-10
Lk 1,26-38
Radost ze vzkříšení a z toho,
že Bůh s člověkem propojil
svůj osud, je možná proto, že
se nazaretská dívka nezalekla
Jeho plánů.
ÚTERÝ 10.4.
Sk 4,32-37
Jan 3,7b-15
Narození z Ducha v nás má
působit jako vítr. Nevím, odkud se bere, nevím, jakým se
bude ubírat směrem. V tichém
úžasu si uvědomím: víra není
ideologie, je živá! Nemohu
mít na vše jasné odpovědi…

1. čtení Sk 4,32-35
Obec věřících měla jedno srdce a jednu duši. Nikdo neříkal o ničem ze svého majetku, že je to
jeho vlastní, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali s velkou působivostí svědectví o
zmrtvýchvstání Pána Ježíše a na nich na všech
spočívala velká milost. A tak nikdo u nich nežil v
nouzi. Kdo měli totiž pole nebo dům, prodávali
je a peníze za to stržené přinášeli a kladli apoštolům k nohám. Z toho se pak rozdělovalo každému, jak kdo potřeboval.

Žalm 117
Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Árónův: –
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řeknou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu
žít – a vypravovat o Hospodinových činech. –
Hospodin mě sice těžce ztrestal, – nevydal mě
STŘEDA 11.4.
však smrti.
Sk 5,17-26
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem
Jan 3,16-21
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo,
I dnes přes mříže a dveře ža- – je to podivuhodné v našich očích. – Toto je
lářů působí evangelium. Budu den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme
myslet na ty, kteří trpí pro se z něho!
hlásání Krista. Jak se mohu
víc podílet na jeho zvěstová- 2. čtení 1 Jan 5,1-6
ní?
Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je
narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce,
miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můČTVRTEK 12.4.
žeme poznat, že milujeme Boží děti: když miluSk 5,27-33
jeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k BoJan 3,31-36
Jeho učení se šíří přes zákazy! hu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože kažTi, kdo jej odmítají, zuří i dý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A
dnes a opět chtějí jeho posly to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra.
sprovodit ze světa… Jak mo- Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že
hu ty, které Pán posílá, účiněji Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze
podpořit, jak se jich zastat?

2 Den Páně

vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Texty k rozjímání
Duch je pravda.
PÁTEK 13.4.
Sk 5,34-42
Evangelium Jan 20,19-31
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, Jan 6,1-15
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dve- Moudrý Gamaliel dává radu.
ře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj Dvě tisíciletí mu dala za pravvám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. du. Radost ze šíření evangelia
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu proniká i do našich dnů. Nejsjim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak me ale v našem prostředí otui já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a pělí?
řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neod- SOBOTA 14.4.
pustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden Sk 6,1-7
ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když
Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli Jan 6,16-21
jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud Prvotní církev nám může být
neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a ne- vzorem v tom, jak dokázala
vložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou rychle reagovat na požadavky
ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli je- doby. Podělit se o své pravoho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš moci a nacházet nová řešení
přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: vyžaduje ovšem odvahu.
„Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem
prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož NEDĚLE 15.4.
ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ 3. neděle velikonoční
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Sk 3, 13-15. 17-19
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ Je- 1 Jan 2, 1-5a
žíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho Lk 24, 35-48
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Je- Pouť k Božímu milosrdenství
žíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli
život v jeho jménu.
♣ Děkujeme všem, kteří se
zasloužili o krásné prožití
dnešního svátku Božího miloOhlášky
srdenství.
♣ Zítra slavíme slavnost Zvěstování Páně. Zve- ♣ Odpolední program:
me na mši svatou v 18:00 do kostela ve Fulneku. 14:00 - 16:00 - příležitost ke
Při mši svaté obnovíme duchovní adopci počaté- svátosti smíření,
14:00 – společná adorace Nejho dítěte.
♣ Ve sbírce na katedrálu v Astaně v Kazachstánu světější Svátosti,
se vybralo 23 914 Kč, v postničkách jste ušetřili 15:00 – korunka k Božímu
díky svému sebezáporu 3 287 Kč. Na opravu a milosrdenství.
údržbu chrámu ve Svaté Zemi se během uctívání Na kartičky uložené vzadu
v kostele můžete psát své
kříže vybralo 14 640 Kč.
úmysly, ty budou čteny bě♣ Ve středu v 8:30 zveme na setkání seniory.
modlitby
korunky
♣ V pátek v 18 hodin zveme do kostela ve Ful- hem
neku na mši svatou s kázáním pro děti. Děti se k Božímu milosrdenství.
Den Páně 3

Ohlášky
sejdou k nácviku písní v 17
hodin na faře. Po mši svaté
zveme mládež na spolčo.
♣ Na příští neděli 15. 4. vyhlásil otec biskup František
Václav sbírku na repatriaci
migrantů (proces vrácení osoby zpět do místa jejího původu).
♣ V neděli 22. dubna zveme
do Vrchů na pouť k svatému
Jiří. Z Fulneku půjde pěší
pouť. Sraz bude ve 13 hodin u
kostela sv. Josefa. Poutní mše
svatá začne v 15 hodin. Po
mši
svaté
zveme
k eucharistickému průvodu.
♣ Na ministrantský den v
kněžském semináři v Olomouci zvou bohoslovci a
představení kněžského semináře v úterý 1. května. Téma
setkání: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium!“ Na
akci se můžete přihlásit do
15.4. u duchovních otců.
♣ Naše farnost zve v sobotu
9. června na pouť na Vysočinu. Během pouti se zúčastníme kongresu k Božímu milosrdenství a navštívíme Zelenou Horu.
♣ Zveme ve dnech 21. – 28.
července na 10. pěší pouť
k Božímu milosrdenství. Téma
letošní
pouti:
„Milosrdenství, jak slíbil našim předkům“.
♣ Vzadu v kostele je odběru
nové číslo Apoštola.
♣ V úterý 10. dubna v
15 hodin se při mši svaté
v kostele ve Fulneku rozloučíme s panem Rudolfem Dindorfem. Odpočinutí věčné dej
mu Pane, ...
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Úmysly mší svatých
Ne
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8.4. - 15.4.2018

Fulnek
8.4. Mše svatá za farnost
Za † Jindřišku Šulkovou a rodiče
z obou stran
9.4. Na úmysl dárce
10.4. Mše svatá za farnost
11.4. Za † Helenu Ehlerovou a manžela
12.4. _____________________
13.4. _____________________
14.4. Za † Katarínu Mladenkovou
15.4. Za † rodinu Zemanovu, Wantulokovu,
Klimíčkovu a Vlčkovu
Stachovice

Ne 8.4. Mše svatá za farnost
Út 10.4. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
rodiče z obou stran, sourozence
a živou rodinu
Ne 15.4. Za † rodiče Křivovy a živou rodinu
Děrné
Ne 8.4. Mše svatá za farnost
St 11.4. Za rodinu Sokolovu
Ne 15.4. Za † Josefa Skočka a živou rodinu
Lukavec
Ne 8.4. Mše svatá za farnost
Čt 12.4. Kříž
Ne 15.4. ____________________

Vrchy
Ne 8.4. Mše svatá za farnost
Ne 15.4. Za † Jaroslav Štverku a celou živou
rodinu

