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

5. neděle velikonoční

10. května

neprodejné

K zamyšlení
Kolikrát nás v duchu napadlo: „Tady se
nedá žít!“ Takovou zoufalou reakci
možná vyvolaly „nemožné“ poměry doma, na pracovišti, nebo v našem státě.
Ať už jsou důvody těchto našich povzdechů jakékoli, můžeme přece jen
tvrdit jedno: Náš domov zde skutečně
není. Mít domov (rodinu, přátele), a přece očekávat ten skutečný domov u Otce.
Tato neděle nás zve k tomu, abychom
oživili
radostnou
jistotu, že máme
místo u Otce. Jinými
slovy: u Boha máme
připravený příbytek.
Je to jako kdybychom řekli, že po
dlouhé (či kratší)
cestě tímto životem
najdeme přichystaný
pokoj s naší jmenovkou: pokoj přímo
pro nás, na naše jméno! A tam bude vše
připraveno … Tam budeme skutečně
doma: natolik, že nás nikdy nenapadne
„tady se nedá žít!“ Tím jedním si však
můžeme být naprosto jisti: u Otce budeme mít prostor k životu (nebude tam
„dusno“). A prostor k životu – to je žít
naplno, realizovat své touhy (očištěné a
„prozářené v Božím světle“). Teprve v
tomto příbytku u Otce skutečně spočineme, podobně jako po namáhavém putování. Toto osvěžující spočinutí bude plodem
Otcovy
blízkosti:
konečně

„spočineme“, protože budeme definitivně
„přijati“. A toto přijetí (bezmezné) bychom
mohli nazvat domovem.
Tento domov u Otce nemusíme očekávat
„teprve jednou“, ale můžeme jej prožívat
už nyní „na cestě“. Dnešní evangelium je
skutečně „radostnou zvěstí“: u Otce můžeme být doma. Nejsme jen jeho učedníci,
„služebníci“, či přátelé, ale dokonce jeho
„domácí“. Tedy ti, kteří se nemusí přetvařovat, chovat podle
určitých konvencí coby cizí „návštěvníci“.
Otec z nás nechce mít
„návštěvníky. On z nás
chce mít členy vlastní
rodiny, kde jsou vztahy natolik důvěrné a
blízké, že On je pro
nás tatínkem. Takového nám ho zjevil Kristus. A jako takového
ho můžeme objevovat
už v tomto životě –
zakoušet jeho mocnou blízkost, která nás
ochraňuje v různých životních peripetiích,
jeho chápající tvář, před kterou můžeme
najít odvahu „vylévat“ svoji bolest nebo
vztek, jeho vlídné přijetí, které nás neodsuzuje, i kdyby naše hříchy byly červené jako
šarlat.Až si povzdechneme „tady se žít nedá“, vzpomeňme si, že u Otce „se žít dá“.
Tato jistota nemá být pobídkou k útěku z
tohoto nemožného světa, ale posilou vytrvat na cestě - a pozvat na tuto cestu i ty,
kteří žijí dosud bez Otce.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 11.5.
Sk 14,5-18
Jan 14,21-26
Všimnu si, jak jedna „osoba“
v Trojici mluví o druhé. Láska a poukazování na toho druhého ať je vzorem i pro naši
komunikaci.
ÚTERÝ 12.5.
Sk 14,19-28
Jan 14,27-31a
Kristův pokoj je opravdu jiný,
než poskytuje svět. Je tvůrčí,
provokující k následování a
šíření dál… Proto není (oproti
našemu očekávání) klidem,
zabydleností ani pohodou.

1. čtení Sk 6,1-7
V těch dnech, když počet učedníků rostl, začali
helénisté projevovat proti Hebrejům nespokojenost, že prý jejich vdovy jsou při každodenním
podělování zanedbávány. Dvanáct apoštolů proto
svolalo veškeré množství učedníků a řekli:
„Nebylo by správné, abychom my zanedbávali
Boží slovo a sloužili při stole. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů, kteří mají dobrou pověst a jsou plní Ducha a moudrosti, a my je
ustanovíme pro tento úkol. My však se chceme
nadále věnovat modlitbě a službě slova.“ Ten
návrh se zalíbil celému shromáždění. Vyvolili
tedy Štěpána, muže plného víry a Ducha svatého,
dále Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmena a Mikuláše, proselytu z Antiochie. Postavili je
před apoštoly a oni na ně za modlitby vložili ruce. Boží slovo se šířilo stále více a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velké množství
kněží poslechlo a přijalo víru.

STŘEDA 13.5.
Sk 15,1-6
Žalm 23
Jan 15,1-8
Ořezávání a čištění je zajisté
Ať spočine na nás, Hospodine,
bolestný proces. Snažím se
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe
sám, abych nesl dobré ovoce?
Jde to jen ve spojení s kme- Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se,
nem!
aby ho dobří chválili. – Citerou oslavujte Hospodina, – hrejte mu na desetistrunné harfě.
ČTVRTEK 14. 5.,
Neboť Hospodinovo slovo je správné, – spolehlisvátek sv. Matěje
vé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a práSk 1,15-17.20-26
vo, – země je plná Hospodinovy milosti.
Jan 15,9-17
Svědectví o zmrtvýchvstání Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, –
bylo tím hlavním úkolem nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich
apoštola. Apostolos = posla- duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za
ný. Podobně jsem ale poslán i hladu.
já…

2. čtení 1 Petr 2,4-9

PÁTEK 15.5.
Milovaní! Přistupujte k Pánu, k živému kameni,
Sk 15,22-31
který lidé sice odhodili, ale který je v Božích
Jan 15,12-17
očích vyvolený a vzácný, a vy sami se staňte žiChci si víc uvědomit, že mě
vými kameny pro duchovní chrám, svatým kněž2 Den Páně

stvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. V Písmu o tom stojí:
„Hle, kladu na Sión kámen vyvolený a vzácný,
kámen nárožní. Kdo v něj uvěří, jistě nebude
zklamán.“ Vám tedy, protože věříte, přináší čest,
ale těm, kdo nevěří, je to „kámen, který lidé při
stavbě odhodili, ale právě on se stal kvádrem nárožním, kamenem, na který se naráží, balvanem,
přes který se klopýtá“. Narážejí na něj, protože
odmítli přijmout víru. K tomu také byli určeni.
Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo,
národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví,
abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten,
který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu.

Evangelium Jan 14,1-12
Ježíš řekl svým učedníkům: „Ať se vaše srdce
nechvěje! Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě
mého Otce je mnoho příbytků. Kdyby nebylo,
řekl bych vám, že odcházím vám připravit místo?
A když odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam,
kde jsem já. Cestu, kam já jdu, znáte.“ Tomáš mu
řekl: „Pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát
cestu?“ Ježíš mu odpověděl: „Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze
mne. Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce. Nyní ho už znáte a viděli jste ho.“ Filip mu
řekl: „Pane, ukaž nám Otce – a to nám stačí.“
Ježíš mu odpověděl: „Filipe, tak dlouho jsem s
vámi, a neznáš mě? Kdo viděl mne, viděl Otce.
Jak můžeš říci: ‘Ukaž nám Otce’? Nevěříš, že já
jsem v Otci a Otec je ve mně?
Slova, která k vám mluvím, nemluvím sám ze
sebe; to Otec, který ve mně přebývá, koná své
skutky. Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve
mně. Když nevěříte, věřte aspoň pro ty skutky.
Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i ten
bude konat skutky, které já konám, ba ještě větší
bude konat, protože já odcházím k Otci.“

Texty k rozjímání
Ježíš volá k přátelství a spolupráci. Z tohoto vztahu musí
vyvěrat plnění toho, co mi
ukládá.
SOBOTA 16. 5. svátek
sv. Jana Nepomuckého
Řím 8,31b-39
Mt 10,17-22
Věrnost úřadu, loajalita k
představeným. I dnes může
vést ke smrti. Možná jen k
odumření vlastního „já“. Ale
právě v této porážce je vítězství!
NEDĚLE 17.5.
6. neděle v mezidobí
Sk 8,5-8.14-17
1 Petr 3,15-18
Jan 14,15-21

Svátek matek
Maminkám k svátku přejeme
málo starostí, hojnost Božích
milostí, hodně lásky, zdraví a
trpělivosti.
Všem vám vyprošujeme
ochranu Panny Marie a všech
svatých.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ V sobotu 16. května zveme
na mši svatou s nedělní platností
v 17
hodin
do Jílovce a v 18 hodin do
Jerlochovic.
♣ V neděli 17. května bude
platit pravidelný pořad bohoslužeb a při mši svaté se bude
konat sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.
Stachovice
7:30
Děrné
8:00
Kostel sv. Josefa
9.00
Lukavec
10:30
Vrchy
10:30
V současné době jsou během
týdne volné mše svaté. Můžete se obrátit na kněze.
♣ Na poutní mši svatou
k svatému Janu Nepomuckému zveme v neděli 17. května
do Jestřábí. Z Fulneku půjde
pěší pouť. Sraz bude ve 13:30
u fary. V Jestřábí začne poutní mše svatá v 15 hodin.
♣ Měsíc květen je zvlášť zasvěcený Matce Boží Panně
Marii. Zveme Vás všechny
k modlitbě k Panně Marií za
svět, vlast, rodiny...
♣ Od 11. května je v platnosti
nové vládní ustanovení: počet
účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvyšuje na
100.
♣ V době koronavirové krize
věřící přijímají svaté přijímání
na ruku. Prosíme o důstojné
přijímání Těla Páně na rozevřené, přes sebe položené dlaně. Přistupujme k svatému
přijímání s úctou.
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Úmysly mší svatých

10.5. - 17.5.2020
Fulnek

Ne 10.5. Za zdárný průběh oprav farního
kostela a za dárce
Út 12.5. ______________________
St 13.5. ______________________
Čt 14.5. ______________________
Pá 15.5. ______________________
So 16.5. Jerlochovice 18:00________________
Ne 17.5. Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 10.5. Za † Josefa Ševčika, rodiče a živou
rodinu
Út 12.5. Za † Stanislava Vašuta, rodiče, rodinu
Ozaniakovu a Berešíkovu a za živou
rodinu
Ne 17.5. Za † Karla Mikulce, rodiče a živou
rodinu
Děrné
Ne 10.5. Za † Františka Moraviec, manželku
a živou rodinu
St 13.5. Mše svatá za farnost
Ne 17.5. Za † a živou rodinu Chrástkovu
a Soukupovu
Lukavec
Ne 10.5. Hrabálkovi
Čt 14.5. Šenk
Ne 17.5. Za rodiče Johnovy a Lukáše
Vrchy
Ne 10.5. Za všechny matky k jejich svátku
Ne 17.5. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava a dceru Vlastu

