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

D EN P ÁNĚ
7. neděle velikonoční

13. května

neprodejné

K zamyšlení
„Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno
jako my“. Ježíš se ve své velekněžské
modlitbě přimlouvá za své následovníky, za křesťany, aby byli jedno. Vedle
této prosby má ještě dvě další. Obě
jsou neméně důležité: „Neprosím,
abys je vzal ze
světa, ale abys je
zachoval od zlého“. „Posvěť je
pravdou“.
Slyšeli jsme tedy
tři prosby: za jednotu, za ochranu
před zlem a za
posvěcení. Kromě
inspirace pro naši
modlitbu můžeme
považovat Ježíšova slova za tři
úkoly pro život z
víry: Usilovat všemi silami o vzájemné porozumění, odpuštění, růst ve sdílení rozmanitých dober, charakterů, služeb. Bojovat proti zlu v jakékoli podobě: sociální nespravedlnosti, zotročování módou, mamonem, pyšnou hrabivostí
sobců i proti všem vnitřním nepřátelům. Uzdravovat zranění zlého, napravovat jím pokřivené, vnášet světlo
pravdy do jeho lží. Stále znovu se orientovat na tvář Boha, absorbovat do

své tváře sálající teplo jeho pohledu, naslouchat jeho hlasu, okoušet intimitu jeho přítomnosti, hledat mír, pokoj, ticho v bouři časného světa.
„Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem
je poslal do světa“. Ježíš na jiném místě
evangelia řekl: „Můj pokrm jest, abych činil
vůli toho, který mě poslal, a dokonal jeho
dílo“. Jeden biblista
tuto myšlenku komentuje: „Také učedníci by
měli věnovat veškerou
svou energii, dokonce
darovat celý svůj život,
aby svět, což je lidstvo,
dospěla k poznání
pravdy zjevené v Kristu“ (POPPI, Angelico, I
quattro vangeli, 7. vyd.
Padova: Messaggero do
s. Antonio 2001, s.
656). Jsem provokován
položit nám otázku, zda
tomu tak skutečně je.
Zda jsme přijali Ježíšovu výzvu pokračovat v
jeho díle se stejným zaujetím, se stejnou
ochotou k oběti? Je naším každodenním pokrmem úsilí o jednotu, posilování imunity
proti zlému, posvěcování a hlásání evangelia?
Co není v našich silách, je bezpochyby v
silách Božích. A on nám posílá mocnou posilu – Ducha svatého – abychom se už konečně
nebáli.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 1,15-17.20-26

PONDĚLÍ 14.5.
svátek sv. Matěje
Sk 1,15-17.20-26
Jan 15,9-17
Doklad o starostech a o péči
prvotní církve: snaha doplnit
počet apoštolů po Jidášově
zradě a důraz na svědectví o
zmrtvýchvstání. Matěj byl
připraven.

Petr se postavil před bratry – bylo tam shromážděno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo
se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch svatý
skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem
těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a
měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize
Žalmů: ‘Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm
nebydlí’ a ‘jeho úřad ať dostane jiný’. Je tedy
nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi chodili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi
žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás
vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem jeho zmrtvýchvstání.“ Vybrali tedy dva:
ÚTERÝ 15.5.
Josefa, kterému se říkalo Barsabáš – příjmení
Sk 20,17-27
měl Justus – a Matěje. A takto se modlili: „Pane,
ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi
Jan 17,1-11a
Ježíš se obrací ke svému Otci vyvolil, aby přejal místo v této apoštolské službě,
a zahrnuje nás do této důvěr- kterou Jidáš zrádně opustil, aby odešel na místo,
kam patřil.“ Losovali tedy, a los padl na Matěje.
né rozmluvy. Budu se snažit Byl proto přibrán k jedenácti apoštolům.
skrze jeho slova spočinout v
klidu v tomto společenství.
Žalm 102
STŘEDA 16.5. svátek
sv. Jana Nepomuckého
Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22
Platnost Písma potvrzená životem a smrtí tohoto generálního vikáře! Náš „druhý Jan
Křtitel“ (viz mešní preface)
povzbuzuje paradoxně mlčením.
ČTVRTEK 17.5.
Sk 22,30; 23,6-11
Jan 17,20-26
Ježíš zde prosil konkrétně za
mě: vždyť i já jsem uvěřil
2 Den Páně

Hospodin si zřídil na nebi trůn.
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně,
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hospodina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!
Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho
láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje od nás naše nepravosti.
Hospodin si zřídil na nebi trůn – a všechno řídí
jeho vláda. – Velebte Hospodina, všichni jeho
andělé, – mocní silou, dbalí jeho rozkazů.
2. čtení 1 Jan 4,11-16
Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i
my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy nespatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává v
nás a jeho láska je v nás přivedena k dokonalosti.
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha. My

jsme očití svědkové toho, že Otec poslal svého
Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává, že Ježíš
je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. My,
kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má
Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zůstává v lásce,
zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.

Evangelium Jan 17,11b-19
Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal,
aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi,
já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi
dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul
kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě
ve světě, aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal
jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist,
protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze
světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys
je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani
já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo
je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já
jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji,
aby i oni byli posvěceni v pravdě.“

Ohlášky
♣ Ve středu si připomínáme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka. Zveme na mši
svatou do Fulneku a do Děrného.
♣ Ve čtvrtek 17. května bude ve 20 hodin setkání
nové farní rady.
♣ V pátek při mši svaté v 18 hodin budeme společně slavit 200 let od kněžského svěcení sv.
Vincence Pallotiho, zakladatele Společnosti katolického apoštolátu – Pallotinu.
♣ V sobotu si připomínáme Pannu Marii Královnu Apoštolů. Zveme na mši svatou v 8 hodin do
Fulneku.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec vás srdečně zvou
v sobotu 19. května do kostela sv. Bartoloměje v
Odrách na svatodušní vigilii. Program: 17:00 –
tichá adorace Nejsvětější Svátosti, příležitost ke
svátosti smíření, 18:00 – mše svatá, 20:00 – večer chval, příležitost přímluvné modlitby a svá-

Texty k rozjímání
skrze ty, od kterých jsem o
víře slyšel. Dokážu ji odpovídajícím způsobem předat dál?
Záleží mi na jednotě, o kterou
Pán tak usilovně prosil?
PÁTEK 18.5.
Sk 25,13b-21
Jan 21,15-19
Základní podmínkou pro svěřený úkol je láska. Trojí odpověď Petrova dokáže „smazat“
jeho zapření. Petrovo prvenství mohu zažít tak trochu i já
po svátosti smíření… A kéž
nepřeslechnu: Následuj mě!
SOBOTA 19.5.
Sk 28,16-20.30-31
Jan 21,20-25
V očekávání daru Ducha svatého, onoho Přímluvce a Utěšitele, se můžeme radovat, že
svědectví milovaného učedníka je pravdivé. Přestože není
zapsáno tolik jiných věcí, které Ježíš vykonal. Chci být otevřený a vnímavý k tomu, co
Ježíš koná dnes!
NEDĚLE 20.5. Slavnost
Seslání Ducha Svatého
Sk 2,1-11
1 Kor 12,3b-7.12-13
Jan 20,19-23

Den Páně 3

Ohlášky
tosti smíření.
♣ V sobotu bude v 17 hodin
mše svatá s nedělní platností
v Jílovci.
♣ O slavnosti Seslání Ducha
Svatého 20. května přistoupí
6 dětí k prvnímu svatému přijímání. Prosíme o modlitbu za
tyto děti.
♣ Ve Vrchách bude mimořádně mše svatá s nedělí platností
v sobotu 19.5. v 17 hodin.
♣ V neděli 27. 5. v 10 hodin
zveme celou naší farnost na
farní pouť k Nejsvětější Trojici ve Fulneku.
♣ Animátoři Bíloveckého
děkanátu srdečně zvou všechny od 3. do 9. třídy na Děkanátní setkání na téma Malý
princ, které se bude konat ve
Studénce na ZŠ Butovická od
9. do 10. června.
♣ Ve dnech 8. – 10. června
zveme do Slavkovic na III.
národní kongres o Božím milosrdenství. Více informací na
www.kongres.slavkovice.cz.
♣ Kongresu se zúčastníme
v sobotu 9.6. během naší pouti na Vysočinu. Program pouti: návštěva poutního místa
sv. Jana Nepomuckého na
Zelené Hoře, ve Slavkovicích
se zúčastníme přednášky o
Božím milosrdenství, děkovné mše svaté za 15 let působení Pallotinů v ČR.
♣ Naše farnost zve od 23. do
25. srpna děti od 2. do 7. třídy
a mládež na tábor s názvem
VETA. Cena bude cca 270
Kč.
Bližší
informace
v polovině května.
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Úmysly mší svatých

13.5. - 20.5.2018
Fulnek

Ne 13.5. Za † rodiče Holíkovy, syna Jiřího
a živou rodinu
Út 15.5. ________________________
St 16.5. Mše svatá za farnost
Čt 17.5. ________________________
Pá 18.5. ________________________
So 19.5. ________________________
Ne 20.5. Za děti přistupující k 1. svatému
přijímáni
Stachovice
Ne 13.5. Za † Karla Mikulce a živou rodinu
Út 15.5. Za † rodinu Chudovu a Hrstkovu
Ne 20.5. Za † Josefa Ševčíka, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Děrné
Ne 13.5. Za † rodiče Bortlovy a duše v očistci
St 16.5. Za † Jana Hona, jeho rodiče
a za živou rodinu
Ne 20.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu

Ne 13.5. Gold
Čt 17.5. Hrabálková Terezie
Ne 20.5. Sokol Josef

Lukavec

Vrchy
Ne 13.5. Za všechny matky k jejich svátku
s prosbou k Panně Marii, aby své děti
vedly správnou cestou
So 19.5. 17:00 Za † Hermínu Krestovou, manžela, syna Jaroslava a dceru Vlastu

