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

D EN P ÁNĚ
Květná neděle

14. dubna

K zamyšlení
Příběh poslední večeře a ukřižování je
jedním
z
nejdojemnějších
v evangeliích. Obecně se chápe jako
vyvrcholení Kristovy služby pro záchranu člověka. Ačkoli bez jeho oběti
bychom byli zcela ztraceni, protože
lidská, a tedy naše přirozenost by zůstala nezměnitelně a navěky zasažena
hříchem, dnešní
evangelium nám
ukazuje, že sám
Kristus
vnímal
svou oběť jako
zastávku na cestě
k něčemu mnohem důležitějšímu. Dokud nebude vše naplněno
v království Božím, dokud nepřijde Boží království. Všechno, co vykonal, mělo svůj cíl. Aby všechno
a všichni mohli být zasaženi Boží vládou. Aby po tisíciletých epochách vlády hříchu mohl všemu jako otec vládnout Bůh. Aby se již nemusel skrývat,
protože bychom to nepřežili. Aby
mohl konečně přijít mezi své děti, tolik mu díky Kristu podobné, a poprvé,
teď už navždy, je obejmout. Tento sen
snil Boží syn, když putoval po této
zemi. Když se svými učedníky naposledy večeřel. Jak vzdálená mu tato
touha musela připadat, když i u stolu
se pohádali, kdo z nich je největší. Nic
není Bohu tak vzdálené jako člověk,
který chce žít jen pro sebe. A nic mu
není tak blízké jako člověk, pro kterého je naděje, že nabude podoby Boží.

neprodejné

Jaký je ten Boží obraz, který má být vtisknut
do našich srdcí, aby se Boží sen a touha mohly už konečně naplnit? Ještě ten večer
a následujícího dne jim Kristus ukázal, jaký
je Bůh. Nejprve jim umyl jako otrok špinavé
nohy. Kroutili se a ošívali, protože jejich
Mistr přece nemůže konat tak ponižující službu. Bůh je ten, kdo slouží těm nejšpinavějším. Tělesně i v srdci.
Touží je omýt a darovat
jim
čistotu,
svěžest
a voňavou budoucnost.
Když Petr uťal jednomu
z veleknězových služebníků ucho, Ježíš mu jeho
bolestivou ránu uzdravil.
Znovu
mu
daroval
schopnost slyšet, přestože ho přišel zatknout
a vydat na smrt. Posledním naučením byla jeho slova, když již visel
na kříži; prosba k Otci, aby odpustil těm, kteří mu to vše způsobili. Jistě byla jeho modlitba vyslyšena. Vždyť vycházela ze samého
nitra Boží Trojice. Až nastane Boží království, až se Pán vrátí, až nás vezme jako děti
ve školce na cestu domů, Otec už z dálky
uvidí svého Syna a všechny ty, kdo jsou skrze něho také syny Božími, a rozeběhne se,
aby nás obejmul. Pak poručí připravit hostinu, kde nás sám bude obsluhovat. Už budeme
vědět, že tak to u něho doma chodí. Nebudeme se vzpouzet, ale sami budeme ochotni dát
druhým sebe sama a tuto službu od Otce přijmeme s vděčným údivem. A protože manželství dvou zamilovaných svatební hostinou
nekončí, ale začíná, pak i tato slavnost v nebi
otevře nikdy nekončící život, na který jsme
nejen my, ale i sám Bůh čekali.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 15.4.
Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
Láska přece nehledí na peníze! Opravdovost, projevení
citů (ať to stojí, co to stojí!)
kéž je nám v církvi vzorem.
ÚTERÝ 16.4.
Iz 49,1-6
Jan 13,21-33.36-38
Všimnu si Ježíšova taktu při
označení zrádce. I toho, jak
dokázal Pán uzemnit Petrovo
nadšení. Ježíšův cit ať je vzorem i pro nás, kdykoli musíme napomínat…
STŘEDA 17.4.
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25
Kéž slavení eucharistie prožívám jako stolování s Pánem!
Má věrnost a láska ať nahradí
zrady a nelásku mnohých.

Průvod s ratolestmi: Lk 19,28-40
Když se přiblížil k Betfage a Betánii u hory, která se jmenuje Olivová, poslal napřed dva ze
svých učedníků a řekl jim: „Jděte do protější vesnice. Jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný člověk; odvažte ho a přiveďte! A kdyby se vás někdo zeptal:
‘Proč ho odvazujete?’, odpovíte mu takto: ‘Pán
ho potřebuje.’“ Ti, kdo byli posláni, odešli a nalezli všechno, jak jim to řekl. Když oslátko odvazovali, ptali se jich jeho majitelé: „Proč to oslátko odvazujete?“ Odpověděli: „Pán ho potřebuje.“
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně
pláště a vysadili na ně Ježíše. Jak se ubíral dál,
prostírali mu na cestu své pláště. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup
učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za
všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a
provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král
ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ Někteří farizeové ze zástupu na něj volali:
„Mistře, zakaž to svým učedníkům!“ Odpověděl:
„Říkám vám: Budou-li oni mlčet, bude křičet
kamení.“

1. čtení Iz 50,4-7 I

ČTVRTEK 18.4.
Zelený čtvrtek
Ex 12,1-8.11-14
1 Kor 11,23-26;
Jan 13,1-15
Chci svým životem docenit
dar Kristova Těla tak, abych
se proměňoval v to, co jím a
piji. On sám mi v této proměně pomáhá. Nechci mu klást
překážky!

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych
uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.
Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin,
mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své
líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi
však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

PÁTEK 19.4.
Velký pátek
Iz 52,13 – 53,12
Žid 4,14-16; 5,7-9
Jan 18,1 – 19,42
Pro jeho poslušnost jsem spa-

Žalm 21

2 Den Páně

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí
rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina,
ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“
Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě

svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu
všechny své kosti.
Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však,
Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi
na pomoc!
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, –
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se
bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni
z Jakubova potomstva, – boj se ho, celé Izraelovo
plémě!“

2. čtení Flp 2,6-11

Texty k rozjímání
sen, zachráněn! Nevzpouzím
se jeho lásce, jeho záchraně?
Jeho „vroucí modlitby“ maří
totiž často naše lhostejnost…
SOBOTA 20.4.
Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18;; Ex
14,15 – 15,1; Iz 54,5-14; Iz
55,1-11; Bar 3,9-15.32 – 4,4;
Ez 36,16-17a.18-28; Epištola
Řím 6,3-11
Mk 16,1-7
Ponoření do vody, která umývá, je příslibem nového života. Mohu začít nově žít už od
této chvíle. Ve sjednocní s
Jeho osudem, tedy i s nadějí
na vzkříšení!

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce NEDĚLE 21.4. Slavnost
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.
Zmrtvýchvstání Páně
Sk 10,34a.37-43
Evangelium - pašije Lk 22,14 – 23,56.
Kol 3,1-4
Jan 20,1-9

Ohlášky

♣ Na Zelený čtvrtek zveme ministranty na mši
svatou slouženou otcem biskupem do katedrály
v Ostravě. Odjezd v 7:45 od fary. Přihlásit se můžete do středy u otce Jozefa nebo otce Slava.
♣ Na Zelený čtvrtek a Velký pátek nebudou odpolední adorace.
♣ Na Zelený čtvrtek bude vzadu v kostele připraven košík na Vaše papírové kasičky tzv. postničky, do které jste vkládali své postní almužny.
♣ Po liturgii na Zelený čtvrtek od 20 do 22 hodin
zveme do fulneckého kostela k adoraci Svátosti
oltářní, při které si připomeneme Ježíšovu modlitbu v Getsemanech.
♣ Na Velký pátek budeme ve Fulneku a také na
vesnicích od 8:30 hodin navštěvovat nemocné a
doneseme svaté přijímání.
♣ Mládež zve na velkopáteční putování do Hradce nad Moravicí zakončené modlitbou křížové
cesty. Sraz: 7:00 Fulnek, ulice Děrenská, 7:20

Velikonoční svátost smíření
Fulnek 14.4. / 15:00-17:00
Vrchy
15.4. / 17:00-18:00
Stachovice16.4. / 16:00-17:00
Děrné
17.4./ 17:30-19:00

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
Hájek, 7:45 Lukavec - hasičárna. 12.30 – modlitba křížové cesty. Do Hradce zveme
k modlitbě křížové cesty také
ostatní farníky.
♣ V pátek dodržujeme přísný
půst a v sobotu se doporučuje
zdrženlivost od masa.
♣ Nácvik ministrantů na velkopáteční obřady bude ve
čtvrtek v 17 hodin a na obřady
velikonoční
vigilie
v sobotu v 18 hodin.
♣ V pátek po velkopátečních
obřadech zveme do 22 hodin
k adoraci u Božího hrobu.
♣ V sobotu od 8 bude možnost adorace u Božího hrobu.
Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu. Skupinu Eucharistická hodina
zveme ke společné adoraci od
8 do 9 hodin a rodiny s dětmi
od 13 do 14 hodin. V 15 hodin zveme na Svatou hodinu,
po které bude ukončena adorace u Božího hrobu.
♣ Sbírka, která se koná během
uctívání kříže a sobotní adorace u hrobu Páně, bude předána na ochranu a údržbu chrámů ve Svaté Zemi.
♣ Příští neděli na Boží hod
velikonoční budeme po mši
svaté světit pokrmy.
♣ Na velikonoční neděli od
13 hodin se v Lukavci uskuteční tradiční Jízda okolo osení. Po jízdě zveme do kostela
sv. Jana Křtitele na svátostné
požehnání.
♣ V neděli 28.4. zveme do
kostela ve Fulneku na pouť
k Božímu milosrdenství.
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Úmysly mší svatých

14.4. - 21.4.2019
Fulnek

Ne 14.4. Za † rodiče Dubcovy a Blinkovy
a celou živou rodinu
Út 16.4. Za děti a mládež naší farnosti
St 17.4. Za † Annu Kruža
Čt 18.4. _______________________
Pá 19.4. Obřady Velkého pátku
So 20.4. 20:00 __________________
Ne 21.4. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 14.4. Za † rodiče Křivovy a živou rodinu
Út 16.4. Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Ne 21.4. ________________________
Děrné
Ne 14.4. Za † otce a syna Storzerovy a živou
rodinu
St 17.4. Za † Václava Sládka a duše v očistci
Ne 21.4. Za † Josefa Skočka, rodiče a živou
rodinu
Lukavec
Ne 14.4. Godišová
Ne 21.4. Za jezdce okolo osení
Vrchy
Ne 14.4. Za † Marii a Oldřicha Turovských,
rodiče a sourozence z obou stran
Ne 21.4. Za † Hermínu Seidlerovou, manžela,
rodiče a sourozence

