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

D EN P ÁNĚ
Slavnost Seslání Ducha Svatého

9. června

neprodejné

K zamyšlení
Neděle Seslání Ducha, poslední den
velikonoční doby, nás vrací k prvnímu
dni tohoto období: tento den je dovršením a naplněním neděle vzkříšení.
Vyznání Ježíše je zcela zásadní téma a
pilíř křesťanského života. Proč potřebujeme Ducha k tomu, abychom mohli
vyslovit tak „banální a jednoduchou
větu“? Copak
nedokáže vyslovit něco takového i nevěřící?
Jistě,
dokáže.
Takový člověk
vysloví jen slova, hlásky. Bez
Ducha to budou
jen prázdná slova (i když vznešená a hluboká).
O tom máme
svědectví v listu Římanům: „Vyznáš-li
svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li
ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z
mrtvých, budeš spasen“ (Ř 10,9). Tedy
ústa i srdce, nejen vnější slova, ale i
vnitřní postoj víry. Je třeba obojího.
Už trochu začínáme tušit, proč není
možné říct „Ježíš je Pán“ bez Ducha:
můžeme pravdivě vyznat jen tehdy,
když věříme. A můžeme věřit jenom
tehdy, když se nám otevřou oči a nahlédneme živého Pána, podobně jako
učedníci. A ten, kdo otevírá oči, je
právě Duch vzkříšeného. On vlévá do
srdce jistotu, že Ježíš je Pán, že žije, že

nepatří do minulosti. Že Ježíš přemohl
smrt, otevřel hrob a vyšel jako vítěz nad
smrtí, vítěz a Pán nade vším, co ohrožuje
člověka: nad prázdnotou, zlobou, strachem, zběsilými atentáty, nevyléčitelnými nemocemi, ekonomickou nejistotou,
ekologickou katastrofou. Nad tím vším je
Ježíš ten silnější a mocnější: on dokáže
spoutat všechny
tyto nezkrocené
živly, které se
zdají určovat a
diktovat
naše
jednání i postoje.
Před ním jsou
všechny
tyto
„mocnosti bezmocné“. Toto je
objektivní smysl
zvolání „Ježíš je
Pán“. Sílu k takové víře (doprovázené vyznáním) nemůžeme „vydobýt ze sebe“: potřebujeme
aspoň paprsek světla Ducha, který nám
ukáže život „v pravém světle“, které nám
ukáže, kdo je skutečným Pánem a kdo si
jen na takového hraje, byť s velkým halasem.
Bez Ducha můžeme říci „Ježíš je Pán“,
ba dokonce můžeme vyznat a vroucně
zpívat „Ježíši, ty jsi můj Pán“: nemůžeme však podřídit celý svůj život Kristu.
Jen Duch může transplantovat naše srdce
zatvrzelé sobectvím a dát nám srdce z
masa, které chce žít pro Krista. Nový
Duch, nové srdce, nový jazyk.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 2,1-11

PONDĚLÍ 10.6.
památka Panny Marie,
Matky církve
Gn 3,9-15.20
nebo Sk 1,12-14
Jan 19,25-34
Celé církvi, tedy i mně
osobně, svěřuje Pán svou
Matku. Pokud stojím spolu
s církví v jeho blízkosti,
pod jeho křížem.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když
se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se
zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně,
rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.
Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali
mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby
promlouvali.
V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval,
hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože
každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí.
Žasli, divili se a říkali:
„Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak
ÚTERÝ 11.6.
to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My
památka sv. Barnabáše
Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé MezopotáSk 11,21b-26; 13,1-3
mie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a
Mt 10,7-13
Barnabáš se nebál přijmout Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény,
Pavla, kdysi pronásledova- my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky
tele křesťanů. Jistě s tím hlásají velké Boží skutky.“

měl problémy. Dokážu na
sebe vzít zodpovědnost za Žalm 103
druhé v církvi?
Sešli svého Ducha, Hospodine,
STŘEDA 12.6.
2 Kor 3,4-11
Mt 5,17-19
Povšimnu si jednoty ve
spojení „řídit se jimi a
učit“. Plnost křesťanství
není teorie, ale sám život!

a obnov tvář země!

Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do
svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou
stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
ČTVRTEK 13.6. svátek Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
píseň: – má radost bude v Hospodinu.
Ježíše Krista, nejvyššího

a věčného kněze
Iz 6,1-4.8
nebo Žid 2,10-18
Jan 17,1-2. 9.14-26
Podíl na Kristově kněžství
jsem přijal křtem. Jsem si
2 Den Páně

2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13
Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může
někdo říci: „Ježíš je Pán.“
Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden
Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden

Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze
jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty
projevy Ducha jsou však dány každému k tomu,
aby mohl být užitečný.
Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů;
ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním
Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli
napojeni jedním Duchem.

Texty k rozjímání
vědom své zodpovědnosti,
nebo ji přenáším na ordinované služebníky?

PÁTEK 14.6.
2 Kor 4,7-15
Mt 5,27-32
Kéž provází naše manželství touha po dokonalosti a
harmonických
vztazích!
Evangelium Jan 20,19-23
Budu víc myslet na vztahy,
Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, které jsou ohrožené…
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok.
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně
dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

Ohlášky
♣ Ve sbírce na opravy kostela se vybralo 21 195
Kč.
♣ Na mši svatou s dětskou katechezí zveme
v pátek v 18 hodin do Děrného. Po mši svaté bude mít setkání mládež.
♣ V sobotu v 17 zveme na mši svatou s nedělní
platností do Jílovce.
♣ Příští neděli o slavnosti Nejsvětější Trojice
bude platit pravidelný nedělní pořad bohoslužeb.
Při mši svaté se budeme ve všech kostelích společně modlit za naši farnost.
♣ 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
Josefa.
♣ Zveme na adoraci Nejsvětější Svátosti a to: ve
středu do Děrného od 15 do 19 hodin, do Fulne-

SOBOTA 15.6.
2 Kor 5,14-21
Mt 5,33-37
Chci usilovat o pravdivost
své řeči, ve které se bude
zrcadlit mé jednání. Bez
spekulací, bez vytáček, bez
politikaření… Budu pro
své okolí čitelný!
NEDĚLE 16.6.Slavnost
Nejsvětější Trojice
Př 8,22-31
Řím 5,1-5
Jan 16,12-15
Ohlášky
V pondělí 3. června byl do
náruče milosrdného Otce povolán P. Jiří Šenkeřík, který
také působil v naší farnosti.
Za jeho život poděkujeme a
rozloučíme se s ním při mši
svaté v kostele Navštívení
Panny Marie v Bernarticích
v pondělí 10. června ve 14:30.
Den Páně 3

Ohlášky
ku do farní kaple ve čtvrtek
od 15 do 18 hodin a v pátek
od 14:30 do 17:30.
♣ V pátek 21. června zveme
naše farníky na farní odpoledne. S malým zpožděním společně oslavíme slavnost Nejsvětější Trojice a s předstihem
ukončení školního roku. Začneme mší svatou v 17 hodin
na farním dvoře. Občerstvení
bude zajištěno.
♣ Od června minulého roku
jsou sbírky první neděle určeny na opravu farního kostela.
Za 12 měsíců jste do sbírek na
opravu
přispěli
částkou
287 986 Kč. Na účtu veřejné
sbírky je 154 809 Kč, na opravu kostela přispěli také dárci
svými osobními dary. Všem
dárcům patří upřímný dík a
Pán Bůh zaplať.
♣ Začaly práce na obnově
farního kostela. Prosíme,
abyste nevstupovali do prostoru před kostel.
♣ Naše farnost byla upozorněna městem Fulnek na parkování na zatravněné ploše naproti vjezdu do fary, jedná se
o pozemek ve vlastnictví města Fulnek - veřejné prostranství. Plocha není parkoviště.
Prosíme, abyste parkovali na
jiných místech.
♣ Na pěší pouť Fulnek –
Slavkovice zveme letos ve
dnech 20. – 27. července. Téma letošní poutě „Jako Otec
poslal mne, tak já posílám
vás“ Jan 20,21.
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Úmysly mší svatých

9.6. - 16.6.2019
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

9.6. Na poděkování za dosažení životního
jubilea s prosbou o Boží požehnání pro
živou rodinu Šenkovu a Seidlerovu
11.6. ______________________
12.6. ______________________
13.6. ______________________
14.6 Za † Jaroslava Dubce, rodiče
a za živou rodinu
15.6. Za † Marii Kubovou, manžela, rodiče
a živou rodinu
16.6. Mše svatá za farnost
Stachovice

Ne

9.6. Za † rodiče Divínovy, dcery Marii,
Antonínu a Zdeňku a za živou rodinu
Út 11.6. _____________________
Ne 16.6. Mše svatá za farnost
Děrné
Ne 9.6. Za † a živou rodinu Skočkovu
St 12.6. Za † Josefa Kolovrata, Josefa Lukáše
a za živou rodinu
Pa 14.6. ______________________
Ne 16.6. Mše svatá za farnost
Lukavec
Ne 9.6. Šenk
Čt 13.6. Kudělová
Ne 16.6. Mše svatá za farnost
Vrchy
Ne

9.6. Za † Františku Hansgutovou,
manžela, děti a vnuky
Ne 16.6. Mše svatá za farnost

