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

D EN P ÁNĚ
5. neděle velikonoční

29. dubna

K zamyšlení
Text evangelia minulé, tedy 4. neděle
nás vybídl, abychom se nebáli své
podstaty být ovečkou, která touží po
vedení pastýře. Abychom se však neztratili v houšti nabídek všech možných vůdců současnosti, máme jedinečnou příležitost svěřit své životy
Ježíši Kristu, který
jako Dobrý pastýř
obětoval svůj život
za každého z nás.
Dnešní evangelium
nás posouvá o kousek dál. Co se stane,
když se jako ovečka
vydám za svým pastýřem? Co od něho
mohu očekávat? Pokud budete mít možnost, obětujte trochu svého času a pozorujte práci sadaře. Jeho snahou je,
aby stromy přinášely co nejvíc ovoce.
A jak to dělá? Nejprve odstraňuje
z kmene ty části, které ovoce nenesou.
Jsou už zbytečné a celý strom neúměrně vysilují. Pak jsou zde větve, které
ovoce přinášejí, ale jsou příliš košaté a
plody nemohou dorůst do správné velikosti. A tak z nich odstraňuje postradatelné části, aby zůstaly pouze ty nejsilnější.
Pokud se vydáme na společnou cestu
s Pastýřem Kristem, musíme se připravit na to, že si nás bude Otec všímat,
abychom v maximální možné míře
přinášeli plody. Otec, jako správný
rodič, má o své děti totiž zájem. Ne-

neprodejné

chce, abychom rostli jako dříví v lese, ale
přinášeli plody, které svou vůní i barvou budou vydávat nejen svědectví o jeho majiteli,
ale také ostatní lákat k tomu, aby se ke Kristu
– kmeni připojili.
Co je těmi plody, které mají v našich životech zrát a růst? Vždyť přece víme, že i kdybych mluvil jazyky andělskými, ale lásku bych neměl, nic nejsem. Ano, je to
láska. A tu, jako nejkrásnější plod Božího sadu,
dusí sobectví. Všechno tedy, co v našich životech
snižuje schopnost milovat,
Otec odřezává pryč.
Není jednoduché vystavit
se takovému šlechtění. Kdo
říká, že to nebolí, pravděpodobně na tuto cestu ještě ani zdaleka nenastoupil. Růst v lásce za cenu naší ochoty ztrácet sebe sama není příjemné. Ale výsledkem
je plod, který nejen krásně vypadá, ale má
rovněž výbornou chuť. Když se do nás svět
„zakousne“ svými nástrahami, když jsme
vystaveni tlakům pocházejícím z našeho okolí, chuť ovoce těch, kdo jsou spojeni
s kmenem Krista a procházejí Otcovým
šlechtěním, je sladká a není v ní trpkost. A to
je to, co dnešní svět potřebuje.
Žádné sebelepší uspořádání společnosti, žádné sebedokonalejší lidské zákony nedokážou
v lidech vzbudit schopnost milovat. Skutečná
láska v nás totiž může vyrůst jen ve spojení
s Kristem působením Otce. A je to také jedna
z nejzazších hranic, za kterou nás čeká skutečná svoboda.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 30.4.
Sk 14,5-18
Jan 14,21-26
Pavel s Barnabášem volají k
rozjásanému davu: jsme jen
slabí lidé jako vy! A jejich
hlásání je tím opravdovější.
Vůbec neškodí, když i dnes
církev přizná svou lidskost…
ÚTERÝ 1.5.
památka sv. Josefa Dělníka
Gn 1,26 – 2,3
Mt 13,54-58
Chci nově pochopit, co znamená postava Josefa-dělníka
pro dnešní svět. Tento
„spravedlivý muž“ provázel a
utvářel skrytý život Ježíšův.
Kéž stejně dnes chrání Kristovu církev!

1. čtení Sk 9,26-31
Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se
navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli.
Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho
však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním
mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval
ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v
Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve
jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel
se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život.
Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů
do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu.
Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni
před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

Žalm 21
Budu tě chválit, Hospodine,
ve velkém shromáždění.
Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. –
Chudí se najedí do sytosti, – kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: – „Navěky ať žije vaše
srdce!“
Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí – všechny končiny země, – před ním se skloní – všechna
lidská pokolení. – Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, – před ním se skloní všichni,
kdo sestupují v prach.
I má duše bude pro něho žít, – mé potomstvo
bude mu sloužit. – Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, – lidu, jenž se narodí, budou hlásat
jeho spravedlnost: – „To udělal Hospodin!“

STŘEDA 2.5.
Sk 15,1-6
Jan 15,1-8
Evangelium nezná hranice.
Proto se Pavel „úporně pře“,
proto se apoštolové scházejí
spolu se staršími. Dokážeme i
dnes vést dialog, popřípadě se
i přít o správnou interpretaci 2. čtení 1 Jan 3,18-24
Ježíšových slov?
Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z
ČTVRTEK 3.5.
pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když
svátek sv. Filipa a Jakuba
by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno do1 Kor 15,1-8
konaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostJan 14,6-14
Otázky apoštolů svědčí o tom, né důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno,
2 Den Páně

zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše
Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil.
Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a
Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle
Ducha, kterého nám dal.

Texty k rozjímání

že
Krista
před
jeho
zmrtvýchvstáním často nechápali. Jeho odpovědi však byly
pro jejich další život určující.
Právě s pomocí církve a
„nástupců apoštolů“ bych měl
Evangelium Jan 15,1-8
Ježíšova slova chápat tak, aby
Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na pro mě byl opravdu Cestou…
mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou,
která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě ví- PÁTEK 4.5.
ce. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám Sk 15,22-31
mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jan 15,12-17
Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, Radost z toho, že křesťanům
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li „nemá být ukládáno žádné
ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. další břemeno“, kéž povzbudí
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho
ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo i nás. Ale: nemáme snahu děnezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako rato- lat z radostné zvěsti „vědu“ a
lest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. prezentovat ji jako soubor
Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje pouček, příkazů a zákazů?
slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to.
Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho SOBOTA 5.5.
ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“
Sk 16,1-10
Jan 15,18-21
Ohlášky
Skrze neúspěchy v Malé Asii
♣ Děkujeme všem, kteří se zasloužili o krásné došlo k nové expanzi do Maprožití poutě k sv. Jiří ve Vrchách.
kedonie, a tím do Evropy! I
♣ V úterý 1. května si připomínáme svátek sva- dnes se evangelium a církev
tého Josefa dělníka, snoubence Panny Marie a
patrona všech pracujících, otců, rodin a Církve. šíří o to rychleji na nová úzeZveme na mši svatou v 17 hodin do Stachovic a mí, když je v těch „starých“
odmítáno. Právě v tom je jeho
v 18 hodin do Fulneku.
♣ Sraz účastníků na ministrantský den v kněž- život!
ském semináři v Olomouci je v úterý 1. května
v 6 hodin na nádraží ve Fulneku . Pravděpodob- NEDĚLE 6.5.
ný příjezd do Fulneku 17:27. Sebou: sportovní
6. neděle velikonoční
oblečení na sebe, velkou láhev s pitím, pláštěnku, průkaz pojištěnce, žákovský průkaz na do- Sk 10,25-26.34-35.44-48
1 Jan 4,7-10
pravu (kdo má) a malou svačinu.
Jan 15,9-17

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve čtvrtek zveme po mši
svaté do kostela ve Fulneku
na adoraci „Za prohloubení
víry v rodinách a za nová
kněžská a řeholní povolání“.
Adoraci povedou rodiny
s dětmi, které v minulém roce
přistoupily k 1. svatému přijímání.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V sobotu 5. května v 16:30
zveme na modlitbu růžence a
v 17:00 na mši svatou
s nedělní platností do Jerlochovic. Od 16:30 bude možnost přistoupit ke svátosti
smíření.
♣ Příští neděli bude pravidelná sbírka na opravy.
♣ Příští neděli bude mimořádně mše svatá v Lukavci ve 14
hodin. Po mši svaté zveme na
průvod ke svatému Floriánovi
a k žehnání nového hasičského auta.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně
Marii. Zveme Vás všechny
k modlitbě litanii k Panně
Marií v rodinách a v naších
kostelích. Májové pobožnosti
budou vždy po mši svaté.
♣ Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava ve spolupráci s poutním místem Mariahilf
u Zlatých Hor srdečně zve
v sobotu 12. května na diecézní pouť rodin.
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Úmysly mší svatých

29.4. - 6.5.2018
Fulnek

Ne 29.4. Za † otce Jana Hipolita, Bernarda
a za kněze v naší farnosti
Út
1.5. ______________________
St
2.5. ______________________
Čt
3.5. ______________________
Pá
4.5. Za členy živého růžence
So 5.5. Mše svatá za farnost
Ne 6.5. Za † Růženu Kubovou, manžela, syny
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 29.4. Za † Stanislava Vašuta, rodiče,
rodinu Ozaniakovu a Berešíkovu
s prosbou o Boží požehnání pro živou
rodinu
Út
1.5. Za členy živého růžence
Ne 6.5. Za † Mikovu a Šáchovu
Děrné
Ne 29.4. Za † a živou rodinu Skočkovu
St
2.5. Za † a živé děrenské hasiče
Ne 6.5. Za † Františka, Vlastíka, Milana
a Zuzku
Lukavec
Ne 29.4. Rodina Chrástková
Čt
3.5. ______________________
Ne 6.5. 14:00 _________________
Vrchy
Ne 29.4. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a sourozence a k Panně Marii
o ochranu pro živou rodinu
Ne 6.5. Za † Stanislava Adamuse, za † sestru
Naděždu Konečnou a manžela

