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

D EN P ÁNĚ
5. neděle postní

7. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Kristus se opět dostal do úzkých. Stovky lidí mu visely na rtech, nenechaly
ho ani vyspat a trochu se najíst, ale
nikdy nechyběla skupinka těch, kdo ho
pronásledovali teologickými rébusy.
Jeho následovníci čekali s dychtivostí
na cokoli, co řekne, protože to pro ně
byl zdroj života.
Ale ti druzí chtěli
za každou cenu,
aby řekl něco, co
by z jejich pohledu
bylo
špatně.
Hospodinova slova
v Tóře jasně přikazovala usmrtit cizoložníky (srov. Lv
20,10) – muže
i ženu, tedy oba
dva, kteří se na
skutku podíleli. Už
zde je první zádrhel. Zbožní přivedli
jen ženu. Kde je muž, se kterým se
spustila? Tady něco nehraje. V tomto
sporu nejde o nalezení pravdy, ale
o sebemenší záminku, která by napomohla ke zničení Mistra. Aby buď
odmítl vykonat příkaz Hospodina, nebo s ním souhlasil a tím pošlapal své
dílo lásky a milosrdenství. Často se
toto místo evangelia vykládá jako
Kristovo zrušení trestu smrti. Ale tak
to není. Kristus sice nejprve mlčel
a cosi psal do písku, ale když mu nedali pokoj, vstal a konečně promluvil.
Na otázku, jestli má být za hřích usmr-

cena, neřekl, že ne. Pouze odpověděl, že ji
má usmrtit ten, kdo je bez hříchu. Snad – nevíme to jistě, protože to text evangelia neříká
– do toho písku napsal nejrůznější hříchy,
a když povstal, kolemstojící s nimi byli konfrontováni. Jaké hříchy mohl asi tak napsat?
Tak třeba: „Chtěl jsem se s ní taky vyspat,
často jsem na to myslel, ale
Sára by mě zabila, kdyby
na to přišla. Jen jsem na to
myslel.“Co vlastně Kristus
řekl? – „Vážení, kdo
z vás je bez hříchu, provedeného, nebo ve snech stokrát prožívaného, tedy, kdo
z vás nezaslouží smrt, tak
prosím, zde jsou kameny
a můžete se pustit do díla
spravedlnosti.“ Za hřích je
smrt. Ti, kdo tam tehdy
stáli, i my, kteří ten příběh
čteme, bychom měli být ukamenováni. Místo
role kamenujících měli dotyční přijmout, pokud by byli upřímní, roli kamenovaného. Ale
komu by se chtělo umřít? Tak se vypařili po
anglicku jako mlha nad ránem. Kristus jednou řekl, že nepřišel zákon zrušit, ale naplnit.
Ve své osobě a svým životem ztělesnil vše –
do bezedných hloubek to, co zákon říká
a přikazuje. A pak přijal smrt za všechny,
kdo se proti Božímu zákonu jakkoli provinili,
aby u Božího soudu nemuseli zemřít. Tak jak
praví zákon. Té ženě daroval svobodu
i odpuštění, a zákon tím neporušil, protože ho
do písmene naplnil místo ní. I místo těch, kdo
se ho tak zuřivě snažili zničit.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 8.4.
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Jan 8,12-20
Bůh zjednává právo – je překlad
jména
Daniel.
A potřebuje ke spolupráci
moudré lidi! Budu stát na Jeho straně – proti pomluvám,
které se nevyhýbají ani
církvi…

1. čtení Iz 43,16-21
Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu,
v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy
i koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již
nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli.
„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to,
co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď
již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na
poušti a řeky na neschůdných místech.
Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že
jsem dal vodu na poušti, řeky na neschůdných
místech, abych napojil svůj lid, svého vyvoleného. Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude hlásat
mou chválu.“

ÚTERÝ 9.4.
Nm 21,4-9
Jan 8,21-30
Jak povědomé je nám reptání Žalm 125
těch, kdo si neváží svobody.
Velkou věc s námi učinil Hospodin,
Ve všech nebezpečích, která
naplnila nás radost.
náročná cesta přináší, je lékem, obranou a cestou ke svoKdyž Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli
bodě Kristovo vítězství!
jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná
smíchu – a náš jazyk plný jásotu.
STŘEDA 10.4.
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc
Dan 3,14-20.91-92.95
s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc
Jan 8,31-42
Mladík, v ohni podobný Boží- s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost.
mu sy-nu, představuje po- Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí
vzbuzení a ujištění: pravdu na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou
a víru nelze „spálením“ zlik- s jásotem.
vidovat! Následný chvalozpěv Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí:
– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.
ať mi vytryskne ze srdce.
ČTVRTEK 11.4.
Gn 17,3-9
Jan 8,51-59
I dnes se plní toto zaslíbení
v množství těch, kteří zanedlouho přijmou křest. Podobně jako Abrahám – otec
mnohých – je i Kristova cír-

2 Den Páně

2. čtení Flp 3,8-14
Bratři! Všecko považuji za škodu ve srovnání
s oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše,
svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl
a považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní spravedlnost, která se získá zachováváním Zákona, ale tu, která se dává tomu, kdo věří
v Krista, totiž tu, která přichází od Boha

a spočívá na víře. Tak na sobě poznám Krista
i moc jeho zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení;
a protože umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Potom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení
z mrtvých.
Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už
jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to
uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus
Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to
uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je
za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou.
Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke
které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše.

Evangelium Jan 8,1-11
Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se
zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel
k němu. On se posadil a učil je.
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli
ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně
nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“
Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho
měli z čeho obžalovat.
Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když
na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se
a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí
kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem.
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli,
starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním.
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli?
Nikdo tě neodsoudil?“ Odpověděla: „Nikdo, Pane.“ Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od
nynějška už nehřeš!“

Velikonoční svátost smíření
Fulnek
Vrchy
Stachovice
Děrné
Lukavec

14.4.
15.4.
16.4.
17.4.
11.4.

15:00-17:00
17:00-18:00
16:00-17:00
17:30-19:00
17:30-19:00

Texty k rozjímání
kev domovem národů.
PÁTEK 12.4.
Jer 20,10-13
Jan 10,31-42
Bolest nad nenávistí, kterou
znal tak dobře náš Pán. Chci
být v tiché chvíli s ním.
I s trpícími křesťany kdekoli
na světě.
SOBOTA 13.4.
Ez 37,21-28
Jan 11,45-56
Zaslíbení
jednoty
a společného domova. Náš
Bůh tak rád shromažďuje kolem sebe… Nejsme to ale často právě my, kdo se chceme
tříštit a utíkat z Otcova domu?
NEDĚLE 14.4.
Květná neděle
Iz 50,4-7
Flp 2,6-11
Lk 22,14-23,56

Svatý týden a Velikonoce
Kostel Nejsvětější Trojice
Zelený čtvrtek 18.4. 18:00
Velký pátek
19.4. 15:00
Bílá sobota
20.4. 20:00
Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.
Nedělní pořad bohoslužeb
změna:Lukavec 8:00, Děrné
10:30
Pondělí velikonoční - 22.4.
Nedělní pořad bohoslužeb

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Ve středu v 8:30 zveme na
setkání seniory. Pojedeme
společně do Bílovce, kde se
budeme modlit Křížovou cestu, která byla požehnána
v loňském roce.
♣ Rádi bychom Vás pozvali
na křížovou cestu našim městem Fulnekem, která se bude
konat v pátek 12. dubna od
18:30. Začneme v kostele
Nejsvětější Trojice a ukončíme u kostela svatého Josefa.
Z tohoto důvodu nebude křížová cesta před mší svatou.
♣ V sobotu zveme v 16 hodin
na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Příští neděle je poslední
postní neděle – Květná. Koná
se na památku Kristova vjezdu do Jeruzaléma, kde je vítán
zástupy lidí s palmovými větvemi v rukou. Přineste sebou
na mši svatou ratolesti.
♣ Na středu 8. května připravujeme farní pouť do kláštera
v Broumově, na mariánská
poutní místa do Králík a do
polských Vambeřic. Cena
poutního zájezdu je 500 Kč.
Přihlásit se můžete v sákristii.
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Úmysly mší svatých

7.4. - 14.4.2019
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

7.4. Za rodinu Zemanovu, Wantulokovu,
Klimíčkovu a Vlčkovu
9.4. Za † Vladimíra Vacka, bratry, sestru
a rodiče
10.4. Mešní fundace
11.4. Na úmysl dárce
12.4. Za † Jindřišku Šulkovou
a rodiče z obou stran
13.4. ______________________
14.4. Za † rodiče Dubcovy a Blinkovy
a celou živou rodinu
Stachovice

Ne

7.4. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
sourozence a rodiče
Út
9.4. Za † Vlastimila Čecháka a vnuka
Ne 14.4. Za † rodiče Křivovy a živou rodinu
Děrné
Ne

7.4. Za † Antonína a Zdeňku
Svobodníkovy a za živou rodinu
St 10.4. Mše svatá za farnost
Ne 14.4. Za † otce a syna Storzerovy a živou
rodinu
Lukavec
Ne 7.4. David
Čt 11.4. Kříž
Ne 14.4. Godišová
Vrchy
Ne

7.4. Za † Bedřicha Víchu, manželky,
rodiče a sourozence
Ne 14.4. Za † Marii a Oldřicha Turovských,
rodiče a sourozence s rodinami

