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

D EN P ÁNĚ
4. neděle velikonoční

12. května

neprodejné

Kostel svaté Kateřiny ve Stachovicích
Pátek 24. května od 19 hodin
Jste zváni na prohlídku kostela a věže
a také na pestrý program.
19:00
20:00
22:00

Pohádkové představení o Kačence
Prohlídka kostela pro děti
Koncert chrámového sboru z Fulneku
Prohlídka kostela
Modlitba tancem
Večer chval

Doprovodný program:
*
Farní pexeso s otcem Slavem
*
Ochutnávka mešního vína s otcem Jozefem
*
Tvořivé dílny pro děti
*
Malá výstava o životě místní farnosti
*
Občerstvení

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 13.5.
Sk 11,1-18
Jan 10,1-10
Překonat hranice se podařilo.
Petrův sen byl určující pro
další šíření křesťanství, tedy i
pro nás. Budu myslet na současného Petrova nástupce a
vyprošovat mu odvahu k odvážným krokům.
ÚTERÝ 14.5.
Svátek sv. Matěje, apoštola
Sk 1,15-17.20-26
Jan 15,9-17
Ne vy jste si vyvolili mne, ale
já jsem vyvolil vás.

1. čtení Sk 13,14.43-52
Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a
posadili se. Přišlo za nimi hodně židů a pohanů,
kteří ctili Boha. Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzovali je, aby zůstali věrni Boží milosti. Následující sobotu se sešlo takřka celé
město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však
židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli
rouhavé řeči. Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám nejprve se mělo hlásat Boží slovo.
Ale proto, že ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete ke ztrátě věčného života, obracíme
se k pohanům. Neboť tak nám to nařídil Pán:
`Určil jsem tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na konec země.'„ Když to uslyšeli pohané,
radovali se a velebili slovo Páně. A přijali víru
všichni, kdo byli určeni k věčnému životu. Tak
se slovo Páně šířilo po celé té krajině. Židé však
poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a přední
muže města, vyvolali proti Pavlovi a Barnabášovi
pronásledování a vyhnali je ze svého území. Oni
si (na svědectví proti nim) setřásli prach z nohou
a odešli do Ikónia. Učedníci však byli plní radosti
a Ducha svatého.

STŘEDA 15.5.
Sk 12,24; 13,5a
Jan 12,44-50
Ne soudit, ale zachránit, spasit. To je i dnes úkolem
církve. Dokážu se nasadit pro
druhé, zastat se, je-li to potřeba? I když sklidím kritiku od
druhých? Přece i v tom bych Žalm 99
měl být Kristu podobný…
Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
Plesejte Hospodinu, všechny země, služte HospoČTVRTEK 16.5.
dinu s radostí, vstupte před něho s jásotem!
Řím 8,31b-39
Uznejte, že Hospodin je Bůh: on nás učinil, a my
Mt 10,17-22
mu náležíme, jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
Ani smrt, ani život nebude Neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je
nás moci odloučit od Boží věčné, po všechna pokolení trvá jeho věrnost.
lásky.
PÁTEK 17.5.
Sk 13,26-33

2 Den Páně

2. čtení Zj 7,9.14b-17
Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a

jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění
bílým rouchem, s palmami v rukou. A jeden ze
starců mi řekl: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkoě krvi. Proto jsou před Božím trůnem a ve dne
v noci mu slouží v jeho chrámě. A ten, který sedí
na trůně, se k nim (sníží) a bude s nimi bydlet.
Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, nebude už
do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný žár, protože Beránek, který je uprostřed před trůnem, bude
je pást a vodit k pramenům živé vody. Bůh sám
jim setře každou slzu z očí.“

Evangelium Jan 10,27-30
Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám
a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život.
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z rukou. Můj otec, který mi je dal, je větší než všichni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já
a Otec jedno jsme.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravu farního kostela se vybralo
25 748 Kč.
♣ V úterý 14. května se zúčastníme na Maria Hilf
setkání kněží naší diecéze. Z tohoto důvodu nebude v úterý náboženství.
♣ Ve středu zveme 8:30 na faru na setkání seniory.
♣ V pátek po mši svaté budou mít setkání ministranti.
♣ Animátorky děkanátu Bílovec zvou dívky od
šesté třídy na akci s názvem MEZI NÁMI DĚVČATY, která se uskuteční ve dnech 16.-18. května na faře na Dobešově. Začátek je v pátek kolem 19. hodiny a plánovaný konec v neděli po
mši svaté v místním kostele. Přihlašovaní je
na animabilovec.webnode.cz.
♣ V neděli 19. května v 8 hodin při mši svaté
v Děrném budou děti, které vloni přistoupily k 1.

Texty k rozjímání
Jan 14,1-6
Slovo o té spáse bylo posláno
i nám. Kéž jej dokážeme zasadit do souvislosti v dnešním
světě tak, jako Pavel! V žádném případě jej nemůžu znevěrohodnit svým špatným
svědectvím.
SOBOTA 18.5.
Sk 13,44-52
Jan 14,7-14
Kdo viděl mne, viděl Otce.
NEDĚLE 19.5.
5. neděle velikonoční
Sk 14,21b-27
Zj 21,1-5
Jan 13,31-33a.34-35

Svátek matek
Všem maminkám děkujeme
za jejich odvahu a nasazení,
přejeme jim Boží požehnání
a vše dobré.

Den Páně 3

Ohlášky
svatému přijímání, děkovat za
dar eucharistie.
♣ 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.
♣ V pondělí 20. května budeme předávat kostel Nejsvětější Trojice k opravám.
Během tohoto týdne musíme
vyklidit loď kostela, kapli
svatého Josefa a zákristii.
K brigádám zveme muže, ženy a také naší mládež,
v pondělí od 16 hodin,
v úterý, středu, čtvrtek a pátek
vždy po večerní mši svaté.
♣ V neděli 19. května bude
mše svatá ještě v kostele Nejsvětější Trojice.
♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy
v kostele svatého Josefa –
bývalý kapucínský klášter.
♣ Bohoslužby během týdne
budou konány v prostoru
městského klubu důchodců,
Fučíkova ulice v úterý, středu
a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek
v 8 hodin ráno.
♣ Bohoslužby v sobotu budou
slouženy v kostele Nanebevzetí
Panny
Marie
v Jerlochovicích v 8 hodin
ráno.

44 D
D ee nn P
P áá nn ěě

Úmysly mší svatých

12.5. - 19.5.2019
Fulnek

Ne 12.5. Za dar zdraví s prosbou o ochranu
Panny Marie
Út 14.5. Na poděkování za 20 let kněžství
St 15.5. ______________________
Čt 16.5. Za † rodiče, bratry a za živou rodinu
Pá 17.5. Za † rodiče a živou rodinu Moravcovu
So 18.5. ______________________
Ne 19.5. Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
Stachovice
Ne 12.5. Za † Karla Mikulce, rodiče a živou
rodinu
Út 14.5. Za † rodinu Chudovu a Hrstkovu
Ne 19.5. Za † Josefa Ševčíka, rodiče a živou
rodinu
Děrné
Ne 12.5. Za † a živou rodinu Skočkovu
St 15.5. Mše svatá za farnost
Ne 19.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
Lukavec
Ne 12.5. Za všechny matky k jejich svátku
Čt 16.5. Šindlerová
Ne 19.5. Pavlíková
Vrchy
Ne 12.5. Za všechny matky k jejich svátku
Ne 19.5. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava a dceru Vlastu

