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

D EN P ÁNĚ
4. neděle velikonoční

22. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Ve svém životě toužíme po svobodě,
originalitě a jasném odlišení se od
ostatních lidí. Nechceme totiž splynout
s davem, stát se neviditelnou částečkou celku. Chceme být něčím výjimeční a důležití. Snad
nejhorší označení, kterého se nám může dostat, je, že jsme jen stádo ovládaných, ovladatelných a tupých ovcí.
Nemá však člověk, já,
tuto „ovcovitost“ v sobě
hluboce zakódovánu?
Není někde v nás samých ukryta potřeba
být vedenou ovcí a mít
svého pastýře, za kterým bych mohl jít?
Cožpak je tak složité
ovládnout za pomoci
médií veřejné mínění a znovu a znovu
přimět jakkoli velký dav, aby věřil
tomu, čemu je věřit třeba?
Proč nám však tato spojitost s nimi
tolik vadí? Zřejmě kvůli jejich existenciálnímu účel. Jsou tu jen proto, aby
dávaly vlnu a maso. Jejich majitel si
jich cení právě a jen pro tuto jejich
hodnotu. Pro zisk, který mu mohou
přinést. Pochopitelně se bráníme představě, že bychom mohli být pouhým
prostředkem k obohacení druhých,
kteří nás sice potřebují, ale jen potud,
pokud jsme schopni vyprodukovat to,

co chtějí – výkon v práci, co nejméně pracovní neschopnosti. Každý si můžeme doplnit tu
svou „vlnu“ i „maso“, které jsou po nás
v naší životní ohrádce vyžadovány.
Ať už si to přiznáme nebo ne, svou podstatou
jsme ovčí povahy. Toužíme
být vedeni a a patřit ke smysluplnému celku. Proto neustále
a stále dokola přeceňujeme
politiky, známé osobnosti, manažery, prostě kohokoli, kdo
alespoň trochu naznačuje cestu
dál – svými myšlenkami, životním stylem, či politickými
sliby.
Není ostudou přiznat si, že
jsme ovečky, které hledají svého pastýře. Dobrého pastýře.
Takového, kterému na nich
záleží, ať už vlnu mají, nebo ji
nemají. Pastýře, který je ochoten vzdát se pohodlí svého života i svého života jako takového, jen aby ony mohly žít.
Dnešní evangelium takového pastýře spojuje
s Ježíšem Kristem, Synem Božím, kterého
Otec poslal na svět, aby svým životem, utrpením a smrtí vykoupil celé stádo a přivedl je
domů do Božího ovčince. Kdo se drží tohoto
pastýře, nepropadne pokušení přeceňovat ty,
kdo se nám den co den svými dočasnými nabídkami vtírají do přízně. On je jediným Pastýřem, který nás může bezpečně provést
houští pastýřů, jimž jde mnohdy jen o naši
„vlnu“ a „maso“, ale ze svého nám nechtějí
dát ani chlup.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 23.4.
svátek sv. Vojtěcha
Sk 13,46-49
Jan 10,11-16
Pokud někdo Boží slovo
odmítá, ono zapustí kořeny
jinde. V tom je jeho nezničitelnost. Nevytrácí se však
z našeho národa „radost z
evangelia“? Jsme schopni
dialogu?

1. čtení Sk 4,8-12

Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední
mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme
odpovídat z dobrého skutku na nemocném
člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte
vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu
Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy
ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi
zdravý.
On je ten ‘kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní’.
ÚTERÝ 24.4.
V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem
Sk 11,19-26
není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž
Jan 10,22-30
Křesťané, christianoi, Kris- bychom mohli dojít spásy.“
tovci. Tak nás poprvé nazvali v Antiochii. Jaké Žalm 117
oslovení by nám vybrali
Kámen, který stavitelé zavrhli,
dnes? Nebyli bychom nástal se kvádrem nárožním.
hodou nazváni zákoníci, Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho
odsuzovači…?
milosrdenství trvá navěky. – Lépe je utíkat se
k Hospodinu – než důvěřovat v člověka. –
STŘEDA 25.4.
Lépe je utíkat se k Hospodinu – než důvěřosvátek sv. Marka
vat v mocné.
1 Petr 5,5b-14
Děkuji ti, žes mě vyslyšel – a stal se mou
Mk 16,15-20
spásou. – Kámen, který stavitelé zavrhli, –
Markova spolupráce s Pestal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým
trem a to, co s naším Pářízením se tak stalo, – je to podivuhodné v
nem zažil, se odráží v celém jeho životě. Dokážu našich očích.
proměnit v život to, co Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově
jménu. – Žehnáme vám z Hospodinova dojsem skrz církev obdržel?
mu. – Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; – budu tě
slavit, můj Bože! – Oslavujte Hospodina,
ČTVRTEK 26.4.
neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá naSk 13,13-25
věky.
Jan 13,16-20
2 Den Páně

2. čtení 1 Jan 3,1-2
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám
Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás
svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už
teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není
ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže,
budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.
Evangelium Jan 10,11-18
Ježíš řekl:
„Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za
ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk –
a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť kdo je
najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží.
Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já
znám Otce; a za ovce dávám svůj život.
Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto
ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen
jeden pastýř.
Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a
zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám
moc život dát a mám moc ho zase přijmout.
Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

Texty k rozjímání
V synagogální bohoslužbě
přibližuje Pavel přijatelným
způsobem Ježíše. Dokážeme podobně našeho Pána
představit v našich shromážděních?
Nevyžaduje
naše doba nové styly hlásání?
PÁTEK 27.4.
Sk 13,26-33
Jan 14,1-6
Pavel hlásá „radostnou
zvěst“ o zaslíbeních, která
se splní i na nás. Nezevšednělo mi Kristovo učení –
nekladu důraz jen na soubor návodů, kterak se chovat?
SOBOTA 28.4.
Sk 13,44-52
Jan 14,7-14
Žárlivost je i dnes jednou z
nemocí církve. Vede k odporu vůči hlasatelům, kteří
jsou úspěšní. Je to trapné.
Ale jejich slovo i dnes uslyší a přijmou jiní, třeba mimo církevní struktury.
NEDĚLE
5. neděle velikonoční
Sk 9,26-31
1 Jan 3,18-24
Jan 15,1-8

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve sbírce na repatriaci migrantů se vybralo 12 790 Kč.
♣ Dnes odpoledne srdečně
zveme do Vrchu na pouť
k svatému Jiří. Z Fulneku
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13 hodin u kostela svatého
Josefa. Ve Vrchách začne
poutní mše svatá v 15 hodin.
Po
mši
svaté
zveme
k eucharistickému průvodu.
♣ Ve středu zveme v 8:30 na
faru na setkání seniory. Pojedeme poutní místo
Maria Stein. Z organizačních
důvodu prosíme o přihlášení.
♣ Ve středu slavíme svátek
sv. Marka, evangelisty. Zveme na mši svatou v 18 hodin
do Fulneku a v 19 hodin do
Děrného.
♣ V pátek v 18 hodin zveme
do kostela ve Fulneku na mši
svatou s kázáním pro děti.
Děti se sejdou k nácviku písní
v 17 hodin na faře. Po mši
svaté zveme mládež na spolčo.
♣ Římskokatolická farnost
Fulnek zve v sobotu 9. června na pouť na Vysočinu. Během pouti se zúčastníme kongresu k Božímu milosrdenství
a navštívíme Zelenou Horu.
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Úmysly mší svatých

22.4. - 29.4.2018
Fulnek

Ne 22.4. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
Út 24.4. Za † rodiče Fajmonovy, dceru, syna
a živou rodinu
St 25.4. Na poděkování za dar zdraví
a za živou rodinu
Čt 26.4. Mše svatá za farnost
Pá 27.4. Na poděkování Pánu Bohu za dar
40 let společného života s prosbou
o další pomoc a ochranu a odvahu jít
dále po Božích cestách
So 28.4. Na úmysl dárce
Ne 29.4. Za † otce Jana Hipolita, Bernarda
a za kněze v naší farnosti
Stachovice
Ne 22.4. Za † rodiče Mikulcovy a živou rodinu
Út 24.4. Za † Jiřího Vaška, rodiče z obou stran,
sourozence, Karla Růčku
a živou rodinu
Ne 29.4. Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Děrné
Ne 22.4. Za † rodinu Patrmanovu a rodiče
Vrabcovy
St 25.4. Na úmysl dárce
Ne 29.4. Za † a živou rodinu Skočkovu
Lukavec
Ne 22.4. Gold
Čt 26.4. Sokol Karel
Ne 29.4. Rodina Chrástková
Vrchy
Ne 22.4. 15:00 Poutní mše svatá za farnost
Ne 29.4. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a sourozence a k Panně Marii
o ochranu pro živou rodinu

