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

D EN P ÁNĚ
5. neděle velikonoční

19. května

neprodejné

K zamyšlení
Jidáš odešel. Kam? Zradit Krista…
K velekněžím, kteří mu dali vojáky,
aby ho v čele s Jidášem šli zatknout.
Zrada na někom blízkém je pokládána
za něco hanebného a stejně tak je vnímán i Jidáš.
Kristus věděl,
že
o zradě uvažuje. Viděl
do jeho srdce, a přece
o
Jidáše
bojoval.
Miloval ho
jako všechny ostatní.
Vždyť
i Jidášovi při poslední večeři umyl
nohy. I Jidášovi podal pokrm sebe sama a také jemu řekl – to je mé tělo,
které se za tebe vydává. Miloval ho až
do konce. Tím dal svým učedníkům
příklad, když jim následně říká –
milujte se navzájem; jak jsem já miloval vás. Podle toho všichni poznají, že
jste mými učedníky.
Dnes lze rozpoznat katolíky podle eucharistie a úcty k papeži, husity podle
kalicha, adventisty podle soboty. Jako
křesťané se od sebe vzájemně odlišujeme rozmanitostí svých dogmatic-

kých výpovědí a důrazů. Odpovídá to
Kristovu přání? Na odiv nemáme dávat
to, čemu věříme. Nemáme přinášet větší
a větší důkazy svých pravd. Středem našeho života není především věrouka, ale
živý
a vzkříšený
Kristus. A ten
si přeje, abychom
byli
rozpoznatelní
zejména podle toho, že
budeme milovat tak, jak
miloval on.
Abychom
milovali druhé tak, jak Kristus miloval i svého zrádce.
To ve světě není běžné. Je to zcela skandální – milovat i toho, který nás zradil
a způsobil mnohá příkoří a utrpení.
V tom svět rozpozná, že jde o moc, která
nepochází z něho, ale odjinud. Snaha
sjednotit věrouku nepomůže k tomu, aby
byl Kristus skrze církev pro okolní svět
viditelnější a začali po něm lidé toužit.
To nedokáží výsledky teologických komisí pro sjednocení, to dokáže pouze
láska nás křesťanů k sobě navzájem. Navzdory našim odlišnostem.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 20.5.
Sk 14,5-18
Jan 14,21-26
Ježíš odkazuje na svého Otce
a slibuje Přímluvce, Ducha
svatého. Uvědomím si: když
jedna božská osoba poukazuje
v lásce na druhou, má to být
vzorem i pro naše vztahy.
Nabídka účasti na trojičním
životě!
ÚTERÝ 21.5.
Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a
Slova, která slyšíme při eucharistické oběti. Pokoj a mír,
zklidnění, jaké nemůže dát
tento svět. Chci jej ve svém
srdci pěstovat a kultivovat?

STŘEDA 22.5.
Sk 15,1-6
Jan 15,1-8
Prořezávání ratolestí ovšem
může být bolestný proces. Ale
právě tím zůstávám v Kristu.
K oslavě Otce!
ČTVRTEK 23.5.
Sk 15,7-21
Jan 15,9-11

2 Den Páně

1. čtení Sk 14,21b-27
Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia a do
Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, protože do Božího království vejdeme jen tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých církevních obcích jim po
modlitbě a postu ustanovili starší a poručili je
Pánu, v kterého uvěřili.
Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slovo
Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Odtamtud
odpluli lodí do Antiochie, kde byli kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které teď ukončili.
Když tam přišli, svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a jak otevřel
bránu k víře pohanům.

Žalm 144
Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi.
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem –
a soucit má se všemi svými tvory.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a
tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě
tvého království, – ať mluví o tvé síle!
Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě tvé vznešené říše. – Tvé království je království všech věků
– a tvá vláda trvá po všechna pokolení.

2. čtení Zj 21,1-5a
Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi –
dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani moře
už není.
A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak
sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako
nevěsta okrášlená pro svého ženicha. A uslyšel
jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle – Boží stan
mezi lidmi! Bůh bude s nimi přebývat; oni budou
jeho lidem, a on – Bůh s nimi – bude jejich Bo-

hem. On jim setře každou slzu z očí: nebude už
smrt ani zármutek, nářek ani bolest už nebude,
protože co dříve bylo, pominulo.“ A ten, který
seděl na trůně, řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“

Evangelium Jan 13,31-33a.34-35
Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je oslaven
Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-li Bůh v
něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v sobě; ano, hned
ho oslaví.
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak jsem já
miloval vás, tak se navzájem milujte vy. Podle
toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem.“

Texty k rozjímání
Láska k Bohu mě neomezuje,
naopak mě vede k plné radosti! Křesťanství úzkostné, bez
úsměvu, nikam nevede...
PÁTEK 24.5.
Sk 15,22-31
Jan 15,12-17
Zamyslím se nad svou osobní
historií vztahu k Bohu a nad
jejím vývojem. Pocítím radost
z vědomí, že ON si mě vyvolil jako první.

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme do Jestřábí na 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. Korunku se
dnes v kostele ve Fulneku společně modlit nebudeme.
♣ Zítra, tj. v pondělí v 16 hodin zveme na brigádu. Budeme stěhovat věci z lodě a zákristie, které
bylo nutné ponechat pro slavení dnešní mše svaté.
♣ V sobotu 25. května v 17 hodin zveme na mši
svatou s nedělní platností do Jílovce.
♣ Diecézní setkání seniorů se uskuteční v úterý
28. května v Ostravě. Setkání bude zahájeno v 9
hodin mší svatou v kostele svatého Václava.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou děti od 3. do
9. třídy na letní děkanátní setkání. Letošní setkání
na téma "Popouto" se uskuteční v Bravinném 1.
a 2. června. Přihlašování a bližší informace:
/animabilovec.webnode.cz/letni-dekanatko/.

SOBOTA 25.5.
Sk 16,1-10
Jan 15,18-21
Pokud svět křesťany nenávidí
tak, že jsou dnes nejpronásledovanější skupinou, je to potvrzení
Ježíšových
slov.
Dokážu žít křesťanství důsledněji v našich podmínkách?
NEDĚLE 26.5.
6. neděle velikonoční
Sk 15,1-2.22-29
Zj 21,10-14.22-23
Jan 14,23-29
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Ohlášky
♣ Od 26. května budou nedělní mše svaté slouženy v 9 hodin v kostele svatého Josefa –
bývalý kapucínský klášter.
Parkování je zajištěno na
klášterním dvoře a v okolí
základní školy J. A. Komenského. Na nedělní mše svaté
zveme také do ostatních kostelů naší farnosti (Stachovice
7:30, Děrné 8:00, Lukavec a
Vrchy 10:30).
♣ Bohoslužby během týdne
budou konány v prostoru
městského klubu důchodců,
ulice Fučíkova, v úterý, středu
a pátek v 18 hodin, ve čtvrtek
v 8 hodin ráno.
♣ V pátek 24. května se konají Eurovolby. Z tohoto důvodu
bude mimořádně mše svatá
v pátek sloužena v 18 hodin
v kapli na faře.
♣ Bohoslužby v sobotu budou
slouženy v kostele Nanebevzetí
Panny
Marie
v Jerlochovicích v 8 hodin
ráno.
♣ Děkujeme všem, kteří se
zapojili během minulých let
do adorační služby. Rádi bychom pokračovali v adorační
službě i v době, kdy bude farní kostel uzavřen. Prosíme ty,
kteří mají zájem o adorační
službu, aby kontaktovali o.
Jozefa. Bližší informace po
domluvě.
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Úmysly mší svatých

19.5. - 26.5.2019
Fulnek

Ne 19.5. Za † Františka Panáčka, manželku
a živou rodinu
Út 21.5. ______________________
St 22.5. ______________________
Čt 23.5. 8:00 __________________
Pá 24.5. Za † Josefa Mikše, sestru, rodiče
a Boží požehnání pro živou rodinu
So 25.5. Za † Libuši Petrášovou, sourozence,
rodiče s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu (Jerlochovice)
Ne 26.5. Za † Karla Pavlicu a živou rodinu
Stachovice
Ne 19.5. Za † Josefa Ševčíka, rodiče a živou
rodinu
Út 21.5. Za † Jaroslava Hirše, rodiče,
sourozence a živou rodinu
Ne 26.5. Za † Jana Krhuta
Děrné
Ne 19.5. Za † Annu a Rudolfa Šindlerovy
a za živou rodinu
St 22.5. Za † rodinu Mangoltovu a Machalovu
a za živou rodinu
Ne 26.5. Za † rodiče Bortlovy a duše v očistci
Lukavec
Ne 19.5. Pavlíková
Čt 23.5. Mše svatá za farnost
Ne 26.5. Sokol 8
Vrchy
Ne 19.5. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava a dceru Vlastu
Ne 26.5. Za † rodinu Melarovu a Adamusovu

