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

D EN P ÁNĚ
4. neděle postní

31. března

neprodejné

K zamyšlení
Dnešní evangelium hovoří o ztracených synech. Neztratil se totiž pouze
jeden, ale oba. První tím, že rodný
dům opustil a utratil lehkovážně vše,
co dostal (hrozilo nebezpečí, že už se
domů nikdy nevrátí), druhý se ztratil
v otcovském domě a nic z něho
nepokládal za své;
otcovský
dům
nikdy nevnímal
jako svůj domov.
Z jednoho se stal
rozmařilým životem faktický žebrák a ten druhý, ač
bohatý, se takovým cítil být.
Oba se zcela ztratili i ve svém pochopení
otce.
Mladší ho pokládal za překážku svobodného života a
možnosti konečně se z plných plic nadechnout všeho, co život nabízí, starší
byl naopak přesvědčen, že otec je nespravedlivý slaboch, který postrádá
přísnou, ale výchovnou tvář. Oba se
ztratili a ani jeden z nich vlastně nevěděl, kým otec ve skutečnosti je. Jeho
jednání bylo pro oba neuvěřitelným
šokem.
Téměř s ostychem a obavami přemýš-

lím nad tím, že až krize, k níž došlo v otcově
domě, plně vyjevila, jaký vlastně otec, se kterým dlouhá léta žili, je, ale neznali ho. Pro
oba bylo jeho chování překvapením. Zjistili,
že je v takové míře milosrdný, odpouštějící a
shovívavý, v jaké to rozhodně nečekali. Pro
mladšího to byla vstupní
brána zpět domů a lze
předpokládat, že už nikdy
touhu utéci neměl. Staršího poznání otcova srdce
bez hranic nemile překvapilo do té míry, že vlastně
ani nevíme, zda do otcova domu poté vstoupil.
O obou synech můžeme
říci, že otce neznali a jeho dům nemohli pokládat
za svůj domov. Bylo jen
otázkou času, kdy se
v nich něco vzepře, kdy
dojde k revoluci proti
lásce – proti její velikosti, míře a komu je
nabízena.
Známe katechismus, Písmo, někdo i teologii
– ale znám Otce? Jak o tom vypráví tento
příběh, budeme nakonec všichni překvapeni
– z toho, kdo v jeho domě není, kdo tam je, a
– dá-li Bůh – i z toho, že jsem tam také já. Ať
už bude naše překvapení z Boha jakékoli,
usilujme o to, aby nás od něho nic neodloučilo. Milovat příliš a mít širší náruč, než je obvyklé, je k tomu tou nejlepší přípravou.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 1.4.
Iz 65,17-21
Jan 4,43-54
Živá, zrající víra královského
služeb-níka je v protikladu se
strnulým postojem lidí požadujících zázraky. Kéž se
v životě přesvědčuji o tom, že
právě víra v Ježíšovo slovo
dokáže oživit mnohé z toho,
co považuji za mrtvé.
ÚTERÝ 2.4.
Ez 47,1-9.12
Jan 5,1-3a.5-16
Ježíš uzdravuje i v sobotní
den. Naráží na předpisy. Nepatřím k těm, kdo úzkostlivě
dbají nařízení, ale na svobodné působení Boží žárlí?
STŘEDA 3.4.
Iz 49,8-15
Jan 5,17-30
Nestává se i mně, že činnost
Boží chci mít jaksi pod kontrolou? Ten, který se vymyká
našim představám, na moji
omezenost
možná
shlíží
s úsměvem…
ČTVRTEK 4.4.
Ex 32,7-14
Jan 5,31-47
Přes pečlivé studium Písem
chybělo tenkrát židům podstatné: ochota na-slouchat
tajemství a snaha pocho-pit
smysl i uvádět vše v život.
Podobné-mu nebezpečí jsme
vystaveni i my v církvi, pokud teologie nebude chápána
srdcem!
PÁTEK 5.4.
Mdr 2,1a.12-22
Jan 7,1-2.10.25-30
Nevstupuje i dnes Ježíš do
2 Den Páně

1. čtení Joz 5,9a.10-12
Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odvalil egyptskou hanbu.“ Synové Izraele se utábořili
v Gilgalu a slavili velikonoce čtrnáctého dne toho
měsíce večer na jerišských planinách. Na druhý
den po velikonocích jedli z úrody té země: nekvašené chleby a pražená zrna. Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, když jedli
z úrody té země. Synové Izraele už neměli manu,
toho roku jedli z výnosu země Kanaán.

Žalm 34
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude
v mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť
se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují
se.
Velebte se mnou Hospodina, – oslavujme spolu
jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina a vyslyšel
mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, – vaše tvář se
nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák zavolal
a Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho
strastech.

2. čtení 2 Kor 5,17-21
Bratři! Když se někdo stal křesťanem, je to nové
stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.
A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se
sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom
hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy
zásluhy smířil svět se sebou, lidem už nepřičítá
jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto
usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by
skrze nás napomínal Bůh.
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se
s Bohem! S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my
skrze něho byli spravedliví u Boha.

Evangelium Lk 15,1-3.11-32
K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby

ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou
reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk
měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej
mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On
tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho
a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké
země a tam svůj majetek rozmařilým životem
promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi
velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se
u jednoho hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na
pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které
žrali vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do
sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu
a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil
jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím,
abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako
jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému
otci. Když byl ještě daleko, otec ho uviděl
a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn
mu řekl: ‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti
tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval tvým
synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem
přineste nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na
ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené
tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit.
Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel
a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to
znamená. On mu odpověděl: ‘Tvůj bratr se vrátil
a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.’ Tu se starší syn rozzlobil a nechtěl jít
dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on
otci odpověděl: ‘Hle, tolik let už ti sloužím
a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil.
A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj
syn, který prohýřil tvůj majetek s nevěstkami,
dals pro něj zabít vykrmené tele!’
Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se mnou
a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme proč
se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl
mrtev, a zase žije, by ztracen, a je zase nalezen.’“

Texty k rozjímání
našich shromáždění potajmu,
nepoznán? Neusilujeme o to,
abychom
jej
omezili,
„zředili“?
SOBOTA 6.4.
Jer 11,18-20
Jan 7,40-53
„Tahle lůza, která nezná Zákon“, opět předběhla ve víře
ty moudré. Životnost Kristova
učení je i v tom, že se podobné příběhy opakují i dnes.
NEDĚLE 7.4.
5. neděle postní
Iz 43,16-21
Flp 3,8-14
Jan 8,1-11

Ohlášky
♣ Dnes zveme do kostela
Nejsvětější Trojice na Křížovou cestu našeho Pána a Spasitele, jejímž autorem je Roman Guardini, německý kněz.
Modlitbu začneme korunkou
k Božímu milosrdenství v 15
hodin.
♣ Ve čtvrtek zveme po mši
svaté do kostela ve Fulneku
na adoraci „Za prohloubení
víry v rodinách a za nová
kněžská a řeholní povolání“.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Připomínáme, že příležitost ke svátosti smíření je každý den během týdne půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme v pátek zpovídat
už od 17 hodin. Také budeme
navštěvovat naše nemocné.
Den Páně 3

Ohlášky
♣ Každý pátek ve Fulneku a
během týdne na vesnicích se
půl hodiny před mší svatou
koná křížová cesta. Zveme
vás všechny na křížovou cestu, zvláště děti a mládež.
♣ V sobotu v 15:30 zveme na
modlitbu růžence a v 16:00 na
mši svatou s nedělní platností
do Jerlochovic. Od 15:30 bude možnost přistoupit ke svátosti smíření.
♣ Příští týden bude sbírka na
opravy farního kostela.
♣ Diecézní setkání mládeže
Ostravsko-opavské diecéze s
otcem biskupem v letošním
roce proběhne ve dnech 5. - 7.
dubna ve Frýdku. Prosíme o
modlitbu za naši mládež.
♣ Od tohoto týdne bude platit
letní pořad bohoslužeb: Stachovice – úterý 17:00, Děrné
– středa 19:00, Lukavec –
čtvrtek 19:00.
♣ V sobotu 6.4. v kostele svaté Kateřiny ve Stachovicích
uzavřou svátostné manželství
Radim Gál z Ostravy a Daniela Petrů z Fulneku Stachovic. Bůh žehnej jejich lásce.
♣ V sobotu 13.4. v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku uzavřou svátostné manželství Lukáš Holík z Fulneku a
Linda Vlčková Fulneku Děrného. Bůh žehnej jejich lásce.
♣ Na středu 8. května připravujeme farní pouť do kláštera
v Broumově a na mariánská
poutní místa do Králík a do
polských Vambeřic. Cena
poutního zájezdu je 500 Kč.
Přihlásit se můžete v sákristii.
44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

24.3. - 31.3.2019
Fulnek

Ne 31.3. Za † a živou rodinu Bolckovu
a rodiče z obou stran
Út
2.4. Za † a živou rodinu Lipinskou
a Matůšů
St
3.4. ________________________
Čt
4.4. Viléma a Davida, manželku a dceru
Pá 5.4. Za členy živého růžene
So 6.4. Za † Rudolfa Dindorfa a živou rodinu
Ne 7.4. Za rodinu Zemanovu, Wantulokovu,
Klimíčkovu a Vlčkovu
Stachovice
Ne 31.3. Za † Josefa a Olgu Růčkovy, rodiče
z obou stran, Janu Adámkovou
a živou rodinu
Út 2.4. Za členy živého růžence
Ne 7.4. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
sourozence a rodiče
Děrné
Ne 31.3. Za † Jaroslava Sokola, manželku
a rodiče
St
3.4. Za † Karla Černocha
a Věru Chupíkovou
Ne 7.4. Za † Antonína a Zdeňku
Svobodníkovy a za živou rodinu
Lukavec
Ne 31.3. Za členy živého růžence
Čt
4.4. Za členy živého růžence
Ne 7.4. David
Vrchy
Ne 31.3. Mše svatá za farnost
Ne 7.4. Za † Bedřicha Víchu, manželky,
rodiče a sourozence

