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D EN P ÁNĚ
Slavnost Seslání Ducha Svatého

20. května

neprodejné

K zamyšlení
Snad každý člověk pocítí někdy takovou únavu, že už nechce nic slyšet ani
vnímat, každá další informace je mu
na obtíž. Z toho se ovšem člověk vyspí
a druhý den může zas dobře pokračovat. Horší je, když někoho přepadne
jakási životní únava, ve
které se postupně nebo
najednou uzavírá všemu
novému, nechce už nic
nového v životě přijímat,
nechce v ničem jít dál, vše
je mu na obtíž. Když toto
postihne člověka na sklonku života, není to celkem
nic divného. Pokud se to
ale dostaví dřív, je to zlé.
Člověk jakoby umírá zaživa. A pokud by se to stalo
křesťanovi, je to obzvlášť
zlé. Protože křesťanská
víra je vztah - vztah mezi
živým Bohem a křesťanem, životní
praxe, která na tomto vztahu stojí. A
pokud jedna strana - tedy člověk - tento vztah nechce rozvíjet, pokud už nic
dalšího nechce, pokud chce vystačit
jen s tím, co bylo v minulosti, pak
vztah mezi člověkem a Bohem stagnuje a umírá - přestává být živý. Ale toto
Bůh zřejmě nechce. Naopak v evangeliu jsme slyšeli nadějeplná slova:
"Jakmile však přijde on, Duch pravdy,
uvede vás do veškeré pravdy, neboť
nebude mluvit sám ze sebe, ale bude

mluvit, co uslyší." Tato Ježíšova slova jsou
naplněna. Duch pravdy, Duch svatý přišel,
přišel po Ježíšově smrti a vzkříšení. A neodešel, působí ve své církvi stále dál a znovu
uvádí křesťany do celé pravdy. Kdy s tím
bude hotov? Pokud bude tento svět, tak jistě
nikdy. Silou tohoto Ducha
sice Církev pochopila zásadní
pravdu Kristova života, v Novém zákoně ji zapsala a předává dál. Jenže tato pravda
převyšuje vše, co se dá zachytit a napsat. A tuto pravdu
musí v každé generaci člověk
znova poznávat a vnikat do
ní. Je to tedy práce na celý
život a na celé lidské dějiny.
Protože Ježíšova pravda není
jen soupisem informací. Kdyby člověk znal perfektně celý
katechismus nebo kdyby znal
zpaměti celé Písmo, není ještě
"vlastníkem" plné pravdy. Plnou pravdou je
totiž především ten, kdo je sám cestou, pravdou a životem - Ježíš sám. Vnikání do tajemství jeho života, sjednocování našich životů s
ním, účast na jeho údělu a osudu, tedy na
kříži a moci Boží, je vnikáním do plnosti celé
pravdy. A tak tedy máme naději na celý život. Stále máme kam růst a co poznávat. Ani
ve stáří a v nemoci není člověk vyloučen,
dokonce - má-li za sebou pravdivý a poctivý
život - může teprve tehdy lépe Kristu rozumět, mnohé pravdy Ježíšova života se stávají
teprve lety pochopitelné a blízké.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 21.5.
Jak 3,13-18
Mk 9,14-29
Tím, že budu usilovat o pokoj, budu rozsévat semeno, ze
kterého vyroste spravedlnost.
Pak budu odrazem, zrcadlem
Božího života!
ÚTERÝ 22.5.
Jak 4,1-10
Mk 9,30-37
Na první pohled jednoduché:
čím rozhodněji se postavím
proti zlu, tím víc se přiblížím
Bohu. On, který mě má
„žárlivě rád“, si mě nenechá
ze své ruky nikým vytrhnout.
STŘEDA 23.5.
Jak 4,13-17
Mk 9,38-40
Při svém plánování si chci
uvědomit svoji vlastní omezenost. Ono to prospěje i těm, se
kterými spolupracuji. Budu
totiž pokornější.

ČTVRTEK 24.5.
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
Jer 31,31-34 nebo Žid 10,11-18

2 Den Páně

1. čtení Sk 2,1-11
Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když
se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně,
rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze
všech možných národů pod nebem. Když se ten
zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni,
protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho
vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak
mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že
každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové,
Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří
jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají
velké Boží skutky.“

Žalm 103
Sešli svého ducha, Hospodine,
a obnovíš tvář země!
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do
svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou
stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
píseň: – má radost bude v Hospodinu.

2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může
někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné

služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to
všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou
však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho
údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také
u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni
jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé
nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni
jsme byli napojeni jedním Duchem.

Evangelium Jan 20,19-23

Texty k rozjímání
Mk 14,22-25
Odevzdal jim své tělo… Kéž i
já mám odvahu spolu s nástupci apoštolů se víc a víc
odevzdávat Kristu!
PÁTEK 25.5.
Jak 5,9-12
Mk 10,1-12
Dnes, kdy si mnozí zvykli
mluvit nejasně, může rozhodnost „ano – ne“ opravdu zapůsobit překvapivě svěže! Chci
si to vzít k srdci.

Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš
tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli
dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj
vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu
jim řekl: "Pokoj vám! Jak Otec poslal mne, tak i
já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a SOBOTA 26.5.
řekl jim: "Přijměte Ducha svatého. Komu hříchy Jak 5,13-20
odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodMk 10,13-16
pustíte, tomu odpuštěny nejsou."
Záchrana a uzdravení, při kterém hraje významnou roli
Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 7 007 společenství církve. Kéž víc
Kč, Děrné 3 830 Kč, Lukavec 3 857 Kč, Stacho- docením právě společenskou
vice 1 810 Kč, Vrchy 1 013 Kč.
stránku uzdravování: společné
♣ Ve středu v 8:30 zveme na setkání seniory.
♣ Ve čtvrtek si připomínáme svátek Ježíš Krista udílení svátosti nemocných,
nejvyššího a věčného kněze. Zveme na mši sva- ale i kající bohoslužby.
tou do Fulneku a Lukavce.
♣ V pátek bude mše svatá s kázáním pro děti.
Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na fa- NEDĚLE 27.5.
ře. Po mši svaté zveme na spolčo.
Slavnost Nejsvětější Trojice
♣ Na Noc kostelů zveme do kostela v Lukavci,
kde se budeme moci v 18 hodin zaposlouchat do Dt 4,32-34.39-40
koncertu pěveckého sboru Ondrášek.
Řím 8,14-17
♣ V neděli 27. května v 10 hodin zveme celou
naší farnost na farní pouť k Nejsvětější Trojici ve Mt 28,16-20
Fulneku. Mši svatou bude sloužit o. Alfred Vol-
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Ohlášky
ný, ředitel Teologického
konviktu v Olomouci. Po mší
svaté zveme k občerstvení
před kostelem. Ochotné ženy
prosíme o upečení koláčů a
jiných dobrot. Během tohoto
týdne připravme svá srdce k
oslavě Nejsvětější Trojice
dobrou zpovědí.
♣ Na slavnost Božího Těla
zveme celou naši farnost ve
čtvrtek 31. května v 17:30 na
mši svatou do Vrchu. Po mší
svaté bude eucharistický průvod vesnicí.
♣ 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. Je nutné se
přihlásit
předem
na
www.animabilovec.webnode.
cz/dekanatko/.
♣ Ve dnech 8. – 10. června
zveme do Slavkovic na III.
národní kongres o Božím milosrdenství.
♣ Kongresu se zúčastníme
v sobotu 9. června 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, bude příležitost k prohlídce poutního
místa. Přihlásit se můžete do
27. května.
♣ Otcové Pallotini zvou ve
dnech 21. – 28. 7. na 10. pěší
pouť k Božímu milosrdenství.
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Úmysly mší svatých

20.5. - 27.5.2018
Fulnek

Ne 20 5. Za děti přistupující k 1. svatému
přijímáni
Út 22.5. _______________________
St 23.5. Za † rodiče a živou rodinu Moravcovu
Čt 24.5. Mše svatá za farnost
Pá 25.5. Za † rodiče Vráblovy, Dorneanovy
a sourozence s rodinami
So 26.5. Za † a živou rodinu Dračkovu
a Sokolovu
Ne 27.5. 10:00 Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 20 5. Za † Josefa Ševčíka, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Út 22.5. ________________________
Ne 27.5. 10:00 Mše svatá za farnost ve Fulneku
Děrné
Ne 20 5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
St 23.5. Za † rodinu Mangoltovu
Ne 27.5. 10:00 Mše svatá za farnost ve Fulneku
Lukavec
Ne 20.5. Sokol Josef
Čt 24.5. Za členy živého růžence
Ne 27.5. 10:00 Mše svatá za farnost ve Fulneku
Vrchy
So

19.5. 17:00 Za † Hermínu Krestovou,
manžela, syna Jaroslava a dceru Vlastu
Ne 27.5. 10:00 Mše svatá za farnost ve Fulneku

