D EN P ÁNĚ
LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

4. neděle velikonoční

3. května

neprodejné

K zamyšlení
Pán Ježíš objasňoval mnoho věcí v podobenstvích. Dnes nám vypravuje podobenství o sobě samém: Je jako dobrý
pastýř, který zná své ovce, volá je a jde
před nimi. Ony ho znají a jdou za ním.
Špatný pastýř, ten jde za ovcemi a žene
je před sebou křikem a bičem kam nechtějí. Tuhle pastýřskou činnost Ježíšovu
ztotožňujeme zpravidla
se službou kněží a biskupů. Kněz má za úkol
být vám dobrým pastýřem, jít před vámi, tj.
být o kousek dál, vpředu, směrem ke Kristu.
Kněží mají za úkol jít
vpředu, vést vás živým
příkladem života. Někdy totiž lidé říkají, že
dobrý kněz má jít s lidem, vedle nich, jak v
jejich práci, tak při jejich odpočinku a zábavě. Pán Ježíš to
říká jinak: „Dobrý pastýř jde před ovcemi. A ovce mu věří a jdou za ním, protože poznaly, že je vede k životu pokojnějšímu a radostnějšímu, k „životu v hojnosti“. Ale dobrými pastýři po Ježíšově
vzoru nemáme být jen my kněží. Pastýři
lidí kolem sebe jste i vy všichni, buď
dobrými nebo špatnými. Každý jsme

pastýřem někoho, ať si to uvědomuje, nebo
ne. Každý z nás má kolem sebe někoho,
koho vychovává a ovlivňuje, komu je vzorem: rodiče dětem, děti mladším dětem,
dospělí mládeži, babička vnoučeti. My
všichni máme podíl na Kristově kněžství,
na Kristově pastýřství. Každý z nás má být
někomu jakoby živým Ježíšem.
Když si každý z nás v každé napjaté chvilce uvědomíme: teď mám jednat,
jako by na mém místě jednal Pán Ježíš. Pak nám
nejen dojde, jak máme jednat, co je správné, ale pomůže nám to ovládnout
rozmrzelost či zlost.
Všichni smíme, ba máme
následovat Krista. To je to,
čemu se říká být křesťanem. Smýšlet a jednat, jako by na mém místě smýšlel a jednal Kristus. Toto povolání k následování Krista je něco jen a jen křesťanského, jinde to nikde nenajdete.
Následování Krista, to není bezmyšlenkovité kopírování, napodobování jeho života
znamená uskutečňovat jeho zásady, životní
styl v našem vlastním životě a tak se stát
živým vzorem k následování mladším generacím.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 4.5.
Sk 11,1-18
JAN 10,11-18
Nebýt Petrova vidění a jeho
odhodlání vyvodit z něj důsledky, nerozšířilo by se Kristovo evangelium mimo židovský národ. Také dnes chce být
Pán hlásán tam, kam se nám
nechce jít…
ÚTERÝ 5.5.
Sk 11,19-26
Jan 10,22-30
Barnabášovi se podařilo získat Šavla pro spolupráci. Pokouším se i já někoho zapojit
do Kristova díla? Nebo snad
dokonce odrazuji?

1. čtení Sk 2,14a.36-41
V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti
apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je
úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“
Když to uslyšeli, proniklo jim to srdce a ptali se
Petra i ostatních apoštolů: „Bratři, co máme dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se! A každý z
vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby
vám byly odpuštěny hříchy, a jako dar dostanete
Ducha svatého. Vždyť to zaslíbení platí vám i
vašim dětem, ale také všem, kdo jsou ještě daleko, které si povolá Pán, náš Bůh.“
Ještě mnoha jinými slovy je zapřísahal a vybízel:
„Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ Ti,
kdo jeho slovo ochotně přijali, byli pokřtěni. A
ten den se k nim přidalo na tři tisíce lidí.

STŘEDA 6.5.
Sk 12,24; 13,5a
Jan 12,44-50
Když vidím, jak se Boží slovo
šířilo, mohu si zvlášť v tomto Žalm 23
Roce Písma uvědomit, že neHospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
mohu mít na šíření křesťanství „monopol“, a tak jej omezovat.
Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k
ČTVRTEK 7.5.
Sk 13,13-25
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje
Jan 13,16-20
Pavel před zraky posluchačů mou duši.
odhaluje historii spásy. I já si Vede mě po správných cestách, – pro svoje jméchci uvědomit svůj vlastní no. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu
příběh; to, jak mě Bůh provázel v mém dosavadním živo- se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl,
– ty jsou má útěcha.
tě!
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel,
PÁTEK 8.5.
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká.
Sk 13,26-33
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny
Jan 14,1-6
Dějiny spásy vrcholí ve vzkří- mého života, – přebývat smím v Hospodinově
šení! Dokážeme podobně jako
Pavel přiblížit radostnou zvěst domě – na dlouhé, předlouhé časy.
těm, kdo o ni dnes stojí?
2 Den Páně

2. čtení 1 Petr 2,20b-25
Milovaní! Když děláte dobře, a přesto musíte
trpět, je to milé Bohu. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal
vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On
nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal
vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na
svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho
ranami jste uzdraveni. Byli jste kdysi jako bludné
ovce, ale nyní jste se vrátili k pastýři a strážci
svých duší.

Evangelium Jan 10,1-10
Ježíš řekl: „Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale vniká tam jinudy,
to je zloděj a lupič. Kdo však vchází dveřmi, je
pastýř ovcí. Vrátný mu otevře a ovce slyší jeho
hlas. Volá své ovce jménem a vyvádí je. Když
všechny své ovce vyvede, jde před nimi a ovce
ho následují, protože znají jeho hlas. Za cizím
však nikdy nepůjdou, ale utečou od něho, protože
hlas cizích neznají.“
Ježíš jim pověděl toto přirovnání, ale oni nepochopili, co jim tím chce říci.
Ježíš proto řekl znovu: „Amen, amen, pravím
vám: Já jsem dveře k ovcím. Všichni, kdo přišli
přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neuposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě,
bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a
najde pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a působil zkázu. Já jsem přišel, aby měly život
a aby ho měly v hojnosti.“

Texty k rozjímání
SOBOTA 9.5.
Sk 13,44-52
Jan 14,7-14
Pohané se „zaradovali a velebili slovo Páně“. Naproti tomu ti, kterým bylo hlásání v
první řadě určeno, žárlili. Není nám to povědomé?
NEDĚLE 10.5.
5. neděle velikonoční
Sk 6,1-7
1 Petr 2,4-9
Jan 14,1-12

Modlitba k Panně Marii
Maria,
Ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se Tobě,
Uzdravení nemocných,
jež jsi u kříže byla připojena k
bolesti Ježíšově a zachovala
svoji víru pevnou.
Ty, Záchrano římského lidu,
víš čeho nám zapotřebí,
a jsme si jisti, že se postaráš,
aby se,
jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a veselí
po této chvíli zkoušky.
Pomoc nám, Matko Božské
lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a dělali to,
co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe
naše utrpení
a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás – skrze kříž – přivedl
k radosti vzkříšení.
Amen.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Každou středu v Děrném je
od 15 do 19 hodin otevřený
kostel k osobní modlitbě při
vystavené Nejsvětější Svátosti.
♣ V pátek si při mši svaté připomeneme Pannu Marii, Prostřednici všech milostí.
♣ V sobotu 9. května zveme
na mši svatou s nedělní platností
v 17
hodin
do Jerlochovic a v 18 hodin
do Stachovic.
♣ V neděli 10. května bude
platit pravidelný pořad bohoslužeb:
Stachovice
7:30
Děrné
8:00
Kostel sv. Josefa
9.00
Lukavec
10:30
Vrchy
10:30
♣ V klubu seniorů budou
slouženy
mše
svaté
v původních časech od 5.
května.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně
Marii. Zveme Vás všechny
k modlitbě k Panně Marií za
svět, vlast, rodiny...
♣ Na poutní mši svatou
k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května
do Jestřábí. Z Fulneku půjde
pěší pouť.
♣ Pokud máte zájem o elektronické informace z naší farnosti nebo o zasílání Dne Páně, napište na e-mail:
l.erteltova@seznam.cz.
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Úmysly mší svatých

3.5. - 10.5.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt
Pá
So
Ne

3.5. Za † Růženu Kubovou, manžela, syny
a živou rodinu
5.5. _______________________
6.5. _______________________
7.5. _______________________
8.5. Za členy živého růžence
9.5. Jerlochovice ___________________
10.5. _______________________
Stachovice

Ne

3.5. Za † rodiče Divínovy, dcery a živou
rodinu
Út
5.5. Mše svatá za farnost
So 9.5. 18:00 ________________________
Ne 10.5. Za † Josefa Ševčika, rodiče a živou
rodinu
Děrné
Ne

3.5. Za † Františka, Vlastíka, Milana
a Zuzku
St
6.5. Za † a živé děrenské hasiče
Ne 10.5. Za † Františka Moraviec, manželku
a živou rodinu
Lukavec
Ne 3.5. Za hasiče
Čt 7.5. Za členy živého růžence
Ne 10.5. Hrabálkovi
Vrchy
Ne

3.5. Za † Stanislava Adamuse, † sestru
Naděždu Konečnou a manžela
Ne 10.5. Za všechny matky k jejich svátku

