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

D EN P ÁNĚ
6. neděle velikonoční

26. května

neprodejné

K zamyšlení
Vzývat Ducha svatého jen v nouzi,
když něco nevím u zkoušky? To by
bylo opravdu málo… Vzývat Ducha
před četbou Božího slova? To je už
přiměřenější aplikace evangelního textu. A že toto je pro náš život méně důležité než to první? Na první pohled
ano – to první je takové „praktičtější“,
konkrétnější.
Ale
pochopit
Ježíšovo
slovo? Jaký to má
význam pro můj život? A navíc: toto
„pochopení“ může
být nebezpečné, protože mě může posléze vyzvat k určitým
životním změnám…
možná nepříjemným.
Takže je lepší zůstat
v blahé nevědomosti,
ne?
Tato nevědomost je
„sladká“ pro toho, kdo nepoznal Krista, nepoznal moc jeho slova. Duch
pravdy nás učí, jak správně chápat Ježíšovo slovo: on totiž zná hlubiny Boží, proto „může do těchto hlubin
uvést“. Chceš „proniknout do Božích
hlubin“? Chceš poznat Boha ještě víc?
Pak vzývej Ducha! Anebo… cítíš, že
Ježíšovo slovo k tobě vůbec nepromlouvá, nechává tě chladným? Pak
potřebuješ Ducha. Ano, kdykoli vnímáš, že tě evangelium neoslovuje, pak
pros Ducha, aby ti otevřel srdce, aby ti
dal porozumění Božím slovům.

Ale tento Učitel (Duch pravdy) není jen
vynikající exegeta, vykladač, ale je zároveň „praktik“. On nás totiž zároveň učí,
jak žít Boží slovo. A s tím máme často
problémy: chápeme sice Ježíšovu nabídku, ale nedokážeme ji „propojit se svým
životem“. Ano, je nám jasné, že máme
odpouštět, ale jak to udělat prakticky,
pokud se druhý člověk stále znovu proviňuje proti nám a
přitom spoléhá právě na to, že „jsme
dobráci“? Jak milovat partnera „do
krajnosti jako Ježíš“, pokud vidím,
že ten člověk je zcela pasivní a spoléhá
na to, že „já táhnu
společnou káru“? A
mohli bychom pokračovat dál. Náš
život často není černobílý, ale má určité
šedé zóny, kde hranice nejsou jasné – a
proto pak nevíme, jak se zachovat a přitom aplikovat Boží slovo. Ve všech těchto situacích platí jediné: potřebuješ Ducha! On je pro tebe ten nejlepší duchovní
rádce, který zná tvoji situaci… a dokáže
ti poradit. Možná tě „neosvítí“ hned,
možná to učiní skrze druhého člověka,
možná skrze Písmo – to nejdůležitější
však je, abys byl vůči němu otevřený,
abys ho vzýval.
On není pro tebe hrozbou, ale dárcem
života.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 27.5.
Sk 16,11-15
Jan 15,26 – 16,4a
Pavlova otevřenost, pohostinnost a praktičnost nově pokřtěné Lydie může být inspirací pro vztahy k ženám v
církvi. Není na čase, abychom
si žen víc vážili a dali jim
prostor?
ÚTERÝ 28.5.
Sk 16,22-34
Jan 16,5-11
Boží slovo není spoutáno, ale
k tomu, aby se šířilo, potřebuje naše přičinění. Dík Pavlově
lidskosti se z žalářníka stává
křesťan…
STŘEDA 29.5.
Sk 17,15.22 – 18,1
Jan 16,12-15
Pavlův takt i schopnost přizpůsobit hlásání evangelia
posluchačům narazí na zdvořilý nezájem. A tak Pavel odchází odmítnut; někteří však
přece jen radostnou zvěst přijali. Jak povědomé…
ČTVRTEK 30.5. slavnost
Nanebevstoupení Páně
Sk 1,1-11
Žid 9,24-28; 10,19-23
Lk 24,46-53
Odloučil se od nich… Přesto
se učedníci s velkou radostí
vracejí do Jeruzaléma a velebí
Boha. S darem Ducha svatého, kterého očekáváme, zůstáváme v Ježíšově blízkosti!
2 Den Páně

1. čtení Sk 15,1-2.22-29
Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučovali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barnabáš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s
nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se
kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někteří z nich odebrali k apoštolům a starším do
Jeruzaléma. Tehdy se apoštolové a starší spolu s
celou církevní obcí rozhodli, že ze svého středu
vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a
Barnabášem do Antiochie, totiž Judu, kterému
říkali Barsabáš, a Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich poslali toto psaní: „Apoštolové a
starší posílají bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé z našeho středu
znepokojili a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu
nedostali od nás žádné pověření. My jsme se tedy
nyní jednomyslně rozhodli, že vybereme některé
muže a pošleme je k vám zároveň s naším drahým Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili
svůj život pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak
jsme vypravili Judu a Silu, aby vám to vyložili
ještě ústně. Rozhodl totiž Duch svatý i my, že
vám nemá být ukládáno žádné další břemeno
kromě těchto nutných věcí: vyvarovat se toho, co
bylo obětováno modlám, krve, masa z udušených
zvířat a smilstva. Budete-li se těchto věcí chránit,
jednáte správně. Buďte zdrávi.“

Žalm 66
Ať tě, Bože, velebí národy,
ať tě velebí kdekterý národ!
Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám
svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak jednáš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňuješ.
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy
spravedlivě – a lidi na zemi řídíš.

Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekte- Texty k rozjímání
rý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí
PÁTEK 31.5. svátek
všechny končiny země!
Navštívení Panny Marie
Sof 3,14-18
2. čtení Zj 21,10-14.22-23
Lk 1,39-56
Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou Bůh plní i dnes svá zaslíbení
horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak se- skrze církev: ponížené povystupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. šuje, lačnící sytí, ve svém miJiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově losrdenství se ujímá všech
průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s pokolení. Často si tuto skutečdvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jmé- nost (na rozdíl od Panny Mana nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izrael- rie) neuvědomujeme…
ských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brány k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu. SOBOTA 1.6.
Městské hradby mají dvanáct základních kamenů Sk 18,23-28
a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových Jan 16,23b-28
apoštolů. Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Kdykoli se v modlitbě obracíPán Bůh vševládný a Beránek – to je jeho chrám. me k Otci skrze Ježíše, vstuA toto město nemá zapotřebí ani slunce, ani mě- pujeme do láskyplného dialogu. Ježíšovo společenství s
síce, aby ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží
Otcem je vzorem i pro naše
velebnost. Jeho světlem je Beránek.
vztahy.
NEDĚLE 2.6.
7. neděle postní
Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje,
Sk 7,55-60
bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude Zj 22,12-14.16-17.20
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho Jan 17,20-26
příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje
slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale
mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mlu- Ohlášky
vil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce,
Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ♣ V úterý nebude výuka náten vás naučí všemu a připomene vám všechno boženství.
ostatní, co jsem vám řekl já. Pokoj vám zanechá- ♣ Ve čtvrtek slavíme svátek
vám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává Nanebevstoupení Páně. Zvesvět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a me na mši svatou v 8 hodin
neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám řekl: do klubu důchodců, v 18 ho‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’. Kdybyste mě din do Jerlochovic a v 19 homilovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť din do Lukavce.
Otec je větší než já. Řekl jsem vám to už teď, ♣ V pátek bude mimořádně
dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to sta- mše svatá v 8 hodin ráno
v klubu důchodců.
ne.“

Evangelium Jan 14,23-29

Den Páně 3

Ohlášky

Úmysly mší svatých

26.5. - 2.6.2019

♣ Na mši svatou s dětskou
Fulnek
katechezí zveme v pátek v 18 Ne 26.5. Za † Karla Pavlicu a živou rodinu
hodin do Děrného. Po mši
Út 28.5. Za † Josefa Kőniga a syna Petra
svaté bude mít setkání mláSt 29.5. Za odpuštění a uzdravení vztahů
dež.
v rodinách
♣ Příští neděli bude pravidelČt
30.5.
8:00 Mše svatá za farnost
ná sbírka na opravy kostela.
18:00 ———————(Jerlochovice)
♣ Pořad bohoslužeb ve Fulneku: úterý 18:00, středa 18:00, Pá 31.5. 8:00 Za † rodiče, zetě, snachu a Boží
požehnání pro živou rodinu
čtvrtek 8:00, pátek 8:00 (klub
důchodců), sobota 8:00 kostel So 1.6. 8:00 Za † Jaroslava Vozáka, Petra
Kozára a živou rodinu (Jerlochovice)
Nanebevzetí Panny Marie
Ne
2.6.
Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka
Jerlochovice, neděle 9:00 kostel svatého Josefa.
♣ V kostele svatého Josefa
Stachovice
budou k dispozici farní Kancionály. Do klubu důchodů si
Ne 26.5. Za † Jana Krhuta
prosím vezměte své.
♣ Do sbírky, která probíhá Út 28.5. Za † Vladislava a Marii Vaněčkovy
a živou rodinu
během nedělní mše svaté, můNe
2.6.
Za † rodiče Hiršovy, syny, snachu,
žete dávat i dary za farní letázetě, bratra s manželkou a zetě
ček Den Páně. Větší dary můžete předat přímo našim otDěrné
cům.
♣ Příležitost ke svatosti smíNe 26.5. Za † rodiče Bortlovy a duše v očistci
ření ve Fulneku bude vždy po
St 29.5. Za † Jana Hona, rodiče a živou rodinu
mši svaté, v pátek 7. června
Pá 31.5. 18:00 _________________________
bude příležitost ke zpovědi na
Ne 2.6. Za † a živou rodinu Mocovu
faře od 15 do 17 hodin nebo
a Heinrichovu
po domluvě s knězem.
♣ Prosíme ministranty, aby
Lukavec
přišli na mši svatou a sloužili
u oltáře i během týdne.
Ne 26.5. Sokol 8
♣ Na pěší pouť Fulnek – Čt 30.5. Pělová
Slavkovice zveme letos ve Ne 2.6. Za členy živého růžence
dnech 20. – 27. července. Téma letošní poutě „Jako Otec
Vrchy
poslal mne, tak já posílám
Ne 26.5. Za † rodinu Melarovu a Adamusovu
vás“ Jan 20,21.
Ne 2.6. Za † Dunajovu a celou živou rodinu
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