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

D EN P ÁNĚ
3. neděle velikonoční

5. května

neprodejné

K zamyšlení
Kde hledat vzkříšeného Ježíše? Jak
poznat, co ode mne chce? Jak to udělat, aby mne neminul ...? To jsou ušlechtilé otázky, ale možná, že také
zbytečné. Podíváme-li se do evangelií,
vidíme situaci spíš opačnou: Ježíš přichází za svými učedníky. A to před
svým vzkříšením, i po něm.
Ježíš je tím, kdo
začíná hovor.
Ježíš je ten, kdo
dává radu. A
Ježíše poslouchají někdy ti,
kdo mu uvěří a
kdo ho berou
vážně a jindy ti,
kteří si myslí,
že znají věci
lépe něž on, že
by je spíš měl poslechnout on sám.
Pro mne samotného z toho vyplývá
zcela praktická otázka: kde stojím já?
Jsem tím, kdo poslouchá, kdo vnímá,
kdo uskutečňuje Ježíšovo slovo? Jsem
tím, kdo ví, že Ježíš ví, co je potřeba?
Jsem tím, kdo věří, že Ježíš poradí lépe i tam, kde já jsem přesvědčen, že
věci dobře znám? Vždyť při rybolovu,
o kterém jsme slyšeli v evangeliu, radil zkušeným profesionálům - rybářům! A radil jim něco, co žádný rybář
nemohl udělat, totiž spustit sítě ve dne

a ne v noci. A přece stálo za to ho poslechnout!
Nechme se tím povzbudit. Začněme si dělat
starosti o to, jestli Ježíšovo slovo vnímáme.
Televize ani noviny nám toto slovo většinou
sdělovat nebudou. Ale slovo Písma a učení
církve nám ho sdělují stále! Jde o to, chovat
se opravdu jako učedník: tedy naslouchat a
učit se. Naslouchat,
učit se a dělat to, co
náš Mistr a Pán říká.
Nevystačit si s vlastními zkušenostmi. Neprosazovat si jen
svou. Ale v prvé řadě
setkávat se s Ježíšovým slovem a slyšet
ho. Poslouchat ho pozorněji a s větším zájmem než jakékoliv
zprávy, než jakékoliv senzace, než cokoliv
jiného. Vždyť kdo jiný nám ukazuje cestu ke
skutečné pravdě, ke skutečnému dobru, k cíli
v nebi? Kdo jiný, než Ježíš, ukřižovaný a
vzkříšený, živý, ten, který mluví ve své
církvi?
Ve chvíli, kdy Ježíše mnozí opouštěli, říká
Petr: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova
věčného života". To neplatilo jen tehdy, to
platí i dnes. A bude to platit až do konce světa. Takže - věnuji Ježíšovu slovu pozornost?
Je to pro mne slovo první, slovo nejdůležitější? Nic jiného si toto slovo nezaslouží.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 6.5.
Sk 6,8-15
Jan 6,22-29
Nenávist vůči Štěpánovi měla
kořen v tom, že lidé ze synagogy byli přesvědčeni, že
pouze oni vlastní pravdu. Ježíšovi učedníci trpí podobně i
dnes, když se obracejí k
„majitelům pravdy“. Zatímco
mnozí „hledající“ jsou otevření.

1. čtení Sk 5,27b-32.40b-41
Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme
vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte
učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho
učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev
onoho člověka.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na
to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi.
Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho
pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po
své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli
dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme
svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A oni odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří.

ÚTERÝ 7.5.
Sk 7,51 – 8,1a
Jan 6,30-35
Šavlova „pravověrnost“, se Žalm 29
kterou schvaloval kamenováChci tě oslavovat, Hospodine,
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STŘEDA 8.5.
těmi, kteří do hrobu klesli.
Sk 8,1b-8
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte
Jan 6,35-40
Právě pronásledování křesťa- díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv
nů přimělo jáhna Filipa, aby trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, –
zvěstoval
Krista
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sat evangelium na periferii tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit
sami, Bůh nás k tomu – mož- navěky!
ná i pronásledováním – při2. čtení Zj 5,11-14
měje…
Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velČTVRTEK 9.5.
kého množství andělů shromážděných kolem
Sk 8,26-40
trůnu, bytostí a starců – bylo jich na miliony a
Jan 6,44-51
stamiliony – a volali silným hlasem: „Beránek,
Poselství o vzkříšeném Ježíši který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatse šíří. Filip vysvětluje smysl ství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!“ A
Starého zákona. Připomíná všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i
Ježíše na cestě do Emauz. na moři, a vše, co je v nich, jsem slyšel volat:
Také rychlé udělení křtu nám „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší
připomíná Kristovu bezpro- chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“ Tu ony
střednost. Kéž neklademe čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na
Pánovu působení zbytečné tvář a poklonili se.
2 Den Páně

Evangelium Jan 21,1-19
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto: Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael
z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní
dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu
lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s
tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc
nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš
na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš
se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Odpověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte
síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji
tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství
ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl
Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel,
že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl
totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře.
Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země
daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé
uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš
jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě
chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť
plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A
přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš
je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se
ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to
Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i
rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání. Když posnídali,
zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?“ Odpověděl mu:
„Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl:
„Pas mé beránky.“ Podruhé se ho zeptal:
„Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl
mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu
řekl: „Pas moje ovce.“ Zeptal se ho potřetí:
„Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a
odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že
tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen,
amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá a povede,
kam nechceš.“ To řekl, aby naznačil, jakou smrtí
oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval:
„Následuj mě!“

Texty k rozjímání
překážky.
PÁTEK 10.5.
Sk 9,1-20
Jan 6,52-59
Kristus se ztotožňuje s pronásledovanými, se svou církví.
Ananiášovu oprávněnou podezíravost změnila modlitba.
Jsem schopen vstoupit do dialogu s Pánem a hledat odpovědi na mé námitky..?
SOBOTA 11.5.
Sk 9,31-42
Jan 6,60-69
Prví z apoštolů uzdravuje
ochrnulého a oživuje mladou
dívku. Uzdravování a oživování je i dnes úkolem Petrova
nástupce. Dovedu ocenit to,
co si uvědomují a oceňují i
mnozí „nevěřící“?
NEDĚLE 12.5.
4. neděle velikonoční
Sk 13,14.43-52
Zj 7,9.14b-17
Jan 10,27-30

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne srdečně
zveme do Vrchu na pouť
k svatému Jiří. Z Fulneku
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13 hodin u kostela svatého
Josefa. Ve Vrchách začne
pouť ke svatému Jiří v 15 hodin. Po mši svaté zveme
k eucharistickému průvodu.
♣ Děkujeme všem, kteří se
zasloužili o „Velikonoční benefiční koncert“ a tím podpořili obnovu kostela Nejsvětější Trojice. Celkový výtěžek
činil 32 990 Kč (kasičky veDen Páně 3

Ohlášky
řejné sbírky, výrobky, občerstvení, dar žáků 5. A).
♣ Odjezd na poutní zájezd do
Broumova je ve středu 8.
května v 5:30 z náměstí ve
Fulneku. Sebou si vezměte
poplatek 500 Kč, Kancionál.
Peníze na menší nákupy
v Polsku Vám vymění otec
přímo v autobuse.
♣ Ve středu se ruší odpolední
adorace a večerní mše svaté.
♣ V pátek zveme na mši svatou s dětskou katechezí. Nácvik písní začíná v 17 hodin.
Po mši svaté bude mít mladší
mládež setkání.
♣ V sobotu bude mimořádně
v 17:00 mše svatá s nedělní
platností ve Vrchách.
♣ V neděli přistoupí k 1. svatému přijímání 13 dětí. Prosíme, myslete na tyto děti ve
svých modlitbách.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží, Panně
Marii. Zveme Vás všechny
k modlitbě litanii k Panně
Marií v rodinách a v naších
kostelích. Májové pobožnosti
budou vždy po mši svaté.
♣ V neděli 19. května budeme
v Jestřábí slavit poutní mši
svatou k svatému Janu Nepomuckému. Z Fulneku půjde
pěší pouť. Sraz bude ve 13:30
u kostela Nejsvětější Trojice
ve Fulneku. V Jestřábí začne
poutní mše svatá v 15 hodin.
♣ Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava ve spolupráci s poutním místem Mariahilf
u Zlatých Hor srdečně zve
v sobotu 11. května na diecézní pouť rodin. Na všechny
čeká bohatý duchovní i zábavný program.
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Úmysly mší svatých

5.5. - 12.5.2019
Fulnek

Ne
Út
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Ne

5.5. Za syna Jiřího, rodiče Holíkovy
a živou rodinu
7.5. __________________________
8.5. Není mše svatá
9.5. __________________________
10.5. __________________________
11.5. __________________________
12.5. Za dar zdraví s prosbou o ochranu
Panny Marie
Stachovice

Ne

5.5. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Berešíkovu a Ozaniakovu a živou
rodinu
Út
7.5. Mše svatá za farnost
Ne 12.5. Za † Karla Mikulce, rodiče a živou
rodinu
Děrné
Ne

5.5. Za † Františka, Vlastíka, Milana
a Zuzku
St
8.5. Není mše svatá
Ne 12.5. Za † a živou rodinu Skočkovu
Lukavec
Ne 5.5. Za hasiče
Čt
9.5. ____________________
Ne 12.5. Za všechny matky k jejich svátku

Vrchy
Ne 5.5. 15:00 Poutní mše svatá
Ne 12.5. Za všechny matky k jejich svátku

