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

D EN P ÁNĚ
7. neděle velikonoční

2. června

neprodejné

K zamyšlení
Je Ježíšova prosba za jednotu postavena na prorockém vidění budoucích
roztržek mezi křesťany, nebo na něčem jiném? Prvá varianta nevypadá
nijak nepravděpodobně. Ale k vysvětlení asi nestačí. Ježíš, který prosí za
jednotu svých učedníků, neprosí jen o
jejich jednotu vzájemnou, dalo by se
říci na horizontální úrovni, ale prosí za
jejich jednotu s
Otcem a Synem
a v Otci i Synu.
A to je něco, co
se bez Božího
přispění opravdu
neobejde.
Teprve křesťané
sjednocení
"vzájemně
v
Nejsvětější Trojici" mohou světu něco dosvědčit. Tedy sjednocení jak po horizontále, tak po vertikále je nutné.
Prosba za jednotu se považuje za jednu
z nejdůležitějších závěrečných proseb
Ježíšových, ze součást jeho závěti.
Jistě právem. Ovšem s tím, že je jí třeba číst spolu s ostatními Ježíšovými
"posledními přáními": "Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu
stvoření !" (Mk 16,15) a "Jděte, křtěte,
učte." (srv. Mt 28,19-20). Teprve sou-

hrn charakterizuje úkol Ježíšových učedníků - církve.
Druhým ústředním bodem této perikopy
je Ježíšovo "chci" (V 24). Ježíš je ten,
kdo chce především naši spásu, naše bytí
u Boha, naše eschatologické sjednocení s
ním. A on ví, o čem mluví, protože Ježíš
Otce "poznal" (V 25), tedy má s ním to
nejdůvěrnější společenství.
Pán Ježíš mluví o
jednotě se svým Otcem. Pravá jednota je
v tom, že se dva lidé
jsou schopni dohodnout a společně jednat. Mezi lidmi je
mnoho
nejednoty,
každý má svůj názor.
Je třeba umět ustoupit s cílem dohody.
Ať už je to ve hře, ve
vztahu k Bohu nebo
k druhým lidem.
Kristus nám ukazuje cestu k nebi, kterou
jdeme ne každý sám, ale s druhými, a tak
je dobré být s nimi v pokoji.
A dále ještě z tohoto úryvku, který se
nazývá "Velekněžská modlitba", vidíme
velikou touhu Krista, abychom u Otce v
nebi byli také my všichni. Chce být se
svými přáteli tam, kde je dobře. A to je
pro nás povzbuzení, abychom pro toto
přátelství něco udělali a jednou se mohli
se všemi svými přáteli setkat u Pána.

Texty k rozjímání

1. čtení SK 7,55-60

PONDĚLÍ 3.6.
Sk 19,1-8
Jan 16,29-33
I když mě provázejí soužení,
chci si Kristova slova častěji
uvědomovat. Jen tak si udržím dobrou mysl, a mohu ji
dokonce šířit dál!

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a
spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna
člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se však
dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni
se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za
město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom
složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže – jmenoval se Šavel.
Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane
ÚTERÝ 4.6.
Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl pak na kolena a
Sk 20,17-27
hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“
Jan 17,1-11a
Naše náboženství ať je přede- A po těchto slovech skonal.
vším vztah! Nejde ani tak o
Žalm 96
vědomosti, ale o hluboký,
Hospodin kraluje,
bytostný vztah a spojení s
je povznesen nad celou zemí.
Ježíšem. I za mě osobně prosil před svým utrpením.
Hospodin kraluje, ať zajásá země, – ať se radují
četné ostrovy! – Spravedlnost a právo jsou záklaSTŘEDA 5.6.
dem jeho trůnu.
Sk 20,28-38
Nebesa hlásají jeho spravedlnost – a všechny
Jan 17,11b-19
národy vidí jeho slávu, – všichni bohové se mu
S Ježíšovým osudem nás spokoří.
juje to, že jsme ve světě, ale
Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou
nejsme ze světa. Unést toto
zemí, – svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.
napětí je možné, žijeme-li v
Pravdě. A na nic si nehraje- 2. čtení Zj 22,12-14.16-17.20
me.
Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle,
ČTVRTEK 6.6.
Sk 22,30; 23,6-11
Jan 17,20-26
Ježíš nás láskyplně láká do
svého vztahu k Otci. Třebaže

2 Den Páně

přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odměnil každého podle jeho činů. Já jsem alfa i omega, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm,
kdo si vypírají šaty; budou mít právo na strom
života a branami vstoupí do města.
Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám

svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem
výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek,
zářivá jitřní hvězda.“
Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať
také zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde: kdo
touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo.
Ten, kdo to dosvědčuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“
Amen, přijď, Pane Ježíši!

Evangelium Jan 17,20-26
Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý,
prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo
pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou
jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni
ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby
byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve
mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby
svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval,
jako jsi miloval mne.
Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i
ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou
jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa.
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě
poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě
poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich
a abych byl i já v nich.“

Texty k rozjímání
jsme každý „jinak stavěný“.
Pokud se i ve své odlišnosti
poddáme, budeme tvořit tu
jednotu, jakou právě on
chtěl…
PÁTEK 7.6.
Sk 25,13b-21
Jan 21,15-19
Jen tomu, kdo opravdově miluje, svěřil Pán své drahé.
Tenkrát tomu předcházelo i
zapření, několik palčivých
otázek. Nenastavili jsme si
časem kritéria pro službu
církvi trochu jinak..?
SOBOTA 8.6.
Sk 28,16-20.30-31
Jan 21,20-25
Takovými knihami, které neobsáhnou vše, co náš Pán vykonal, má být právě náš život!
Mnozí lidé totiž knihy už ani
moc nečtou.

NEDĚLE 9.6. Slavnost
Seslání Ducha Svatého
Ohlášky
Sk 2,1-11
♣ V úterý 4. června zveme v 19 hodin na faru 1 Kor 12,3b-7.12-13
členy farní a ekonomické rady.
Jan 20,19-23
♣ Pořad bohoslužeb ve Fulneku: úterý 18:00,
středa 18:00, čtvrtek 8:00, pátek 18:00 (klub důchodců), sobota 8:00 kostel Nanebevzetí Panny
Marie Jerlochovice, neděle 9:00 kostel svatého

Den Páně 3

Ohlášky
Josefa.
♣ V pátek po mši svaté budou
mít setkání ministranti.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Připomínáme, že příležitost ke svátosti smíření je ve
Fulneku po mši svaté a na
vesnicích půl hodiny před mší
svatou. Ve Fulneku budeme
v pátek zpovídat na faře od 15
do 17 hodin nebo po domluvě
s knězem. Také budeme navštěvovat naše nemocné.
♣ V sobotu v 17 hodin zveme
na mši svatou s nedělní platností do Jestřábí.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec zvou 8. června do kostela
svatého Bartoloměje v Odrách
na Svatodušní vigilii. Program: 17.00 - tichá adorace,
příležitost ke svátosti smíření,
18:00 - mše svatá, 20:00 večer chval.
♣ V neděli o slavnosti Seslání Ducha svatého bude mše
svatá v 9 hodin mimořádně
na farním dvoře.
♣ Pokračujeme v adoraci Nejsvětější Svátosti a to: ve středu v Děrném od 15 do 19 hodin, ve Fulneku v kapli na
faře ve čtvrtek od 15 do 18
hodin a v pátek od 14:30 do
17:30.
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Úmysly mší svatých

2.6. - 9.6.2019
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

2.6.
4.6.
5.6.
6.6.
7.6.
8.6.
9.6.

Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka
Za † členy rodiny
Za † Helenu Horutovou
Za † zdraví a Boží požehnání v rodině
Za členy živého růžence
Mše svatá za farnost
Na poděkování za dosažení životního
jubilea s prosbou o Boží požehnání pro
živou rodinu Šenkovu a Seidlerovu
(farní dvůr)
Stachovice

Ne

Út
Ne

2.6. Za † rodiče Hiršovy, syny, snachu,
zetě, bratra s manželkou a zetě
4.6. Za členy živého růžence
9.6. Za † rodiče Divínovy, dcery Marii,
Antonínu a Zdeňku a za živou rodinu
Děrné

Ne
St
Ne

2.6. Za † a živou rodinu Mocovu
a Heinrichovu
5.6. Za členy živého růžence
9.6. Za † a živou rodinu Skočkovu
Lukavec

Ne
Čt
Ne

2.6. Za členy živého růžence
6.6. Šindler
9.6. Šenk

Vrchy
Ne
Ne

2.6. Za † Dunajovu a celou živou rodinu
9.6. Za † Františku Hansgutovou, manžela,
děti a vnuky

