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

6. neděle velikonoční

17. května

neprodejné

K zamyšlení
V šestém velikonočním týdnu se slaví
svátek Kristova nanebevstoupení. Každý
den se čte evangelium z Ježíšova loučení. Pán utěšuje své učedníky, že je nenechá osamocené, ani když půjde na smrt
nebo, jak to chápe liturgie, až vstoupí na
nebesa: " I když jde nyní k Otci, nezanechá nás jako sirotky. Není už sice s námi, jako byl s učedníky, hmatatelný,
slyšitelný, viditelný, ale je s námi
jiným způsobem.
Potřebujeme však
oči víry, abychom
rozeznali jeho přítomnost v nás a u
nás. Svět je slepý a
Vzkříšeného nevidí, věřící však ano.
Pozná jej podle
toho, že žije - a to
je pro mne důležitým kriteriem pro zkušenost Boha. Tam,
kde žiji a kde ve mně rozkvétá život,
tam vidím Vzkříšeného, a tak zakouším
Boha. Vzkříšeného poznáváme v pohybu svého života, který povstává ze strnulosti, který rozkvétá z prázdnoty.
V životě, který i v nás zvítězil nad smrtí,
poznáme, že Kristus je v Otci, my že
jsme v Kristu a Kristus v nás. To je poselství útěchy, které nám zanechal Pán
Ježíš při svém rozloučení. Nyní už nepůjde vedle nás, nýbrž bude v nás a my
budeme v něm.

Evagrius Ponticus, nejvýznamnější řeholní
spisovatel 4. století, nazývá tento vnitřní
prostor v nás, ve kterém v nás bydlí sám
Kristus: "expozice míru". Nevidíme Krista
v jeho vnější podobě, ale vidíme ho očima
víry jako pokoj, jako souzvuk s námi samými, jako jednotné bytí. Tento pokoj je viditelný. Poznáme ho podle vyzařování z nějakého člověka, podle harmonie jeho pohybů,
podle záře jeho obličeje, podle souladu
jeho slov s jeho bytostí.
Ježíšovo rozloučení
s učedníky by Ti
chtělo připomenout
mnohá loučení v
Tvém životě. Musel
ses rozloučit se
svým dětstvím, mládím, s obdobím
úspěchu, kdy jsi byl
ve středu pozornosti, kdy jsi byl plný síly.
Musel ses rozloučit s milými lidmi, s místy,
kde jsi rád žil. Každé rozloučení zároveň
bolí, ale je i šancí na něco nového. Přemýšlej, s čím by ses dnes měl rozloučit. Co bys
chtěl nechat za sebou, aby v Tobě rozkvetl
nový život? Když jdeš na procházku, představ si, jak s každým krokem za sebou zanecháváš lidi, místa, zvyky, zranění, zklamání, abys vědomě vstoupil do nové oblasti. Můžeš se rozloučit, protože víš o útěše,
že nejdeš sám, nýbrž že Vzkříšený jde s
Tebou a že je v Tobě.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 8,5-8.14-17

PONDĚLÍ 18.5.
SK 16,11-15
Jan 15,26 16,4a
Lydie zve Pavla a jeho doprovod do svého domu.
Kéž je nám tato srdečnost a
pohostinnost vzorem! Chci
dnes zvlášť prosit za úzký
vztah představitelů církve s
rodinami…

Filip přišel do hlavního samařského města a
hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor
na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli,
že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž
vycházeli nečistí duchové s velkým křikem.
Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a
chromých. Celé město se z toho převelice
radovalo.
Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli,
že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim
Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně,
ÚTERÝ 19.5.
aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž
Sk 16,22-34
na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěJan 16,5-11
ni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně
V době pronásledování stá- ruce, a oni přijali Ducha svatého.
tem docházelo k podobným
situacím i u nás. Nebýt věz- Žalm 65
nění, mnozí by se o Kristu
Jásejte Bohu, všechny země!
nic nedozvěděli.
STŘEDA 20.5.
SK 17,15.22-18,1
Jan 16,12-15
Filosoficky zaměření a
vzdělaní posluchači Pavlova slova nepřijímají. Nejsem jim podobný? Jaký
kontrast oproti prostému
žalářníkovi ze včerejšího
příběhu!
ČTVRTEK 21. 5.
Slavnost
Nanebevstoupení Páně
Sk 1,1-11
2 Den Páně

Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu jeho jména, – vzdejte mu velkolepou
chválu! – Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou
tvá díla!
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť
opěvuje tvé jméno.“ – Pojďte a pozorujte Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi!
Moře proměnil v souš; – suchou nohou přešli
řeku, – proto se radujme v Bohu! – Vládne
svou mocí navěky.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh buď
veleben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi
neodňal svou lásku.

2. čtení 1 Petr 3,15-18
Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke
Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni
obhájit se před každým, kdo se vás ptá po
důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a
skromností. Musíte však mít přitom sami
dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět
za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše
dobré křesťanské chování. Je přece lépe,
abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh –
za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl
jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice
usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal
nový život.
Evangelium Jan 14,15-21
Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já
budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce,
aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy.
Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí
a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a
bude ve vás.
Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu.
Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy
mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy
budete živi. V onen den poznáte, že já jsem
ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás.
Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten
mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám
se mu poznat.“

Texty k rozjímání
EF 1,17-23
Mt 28,16-20
Úkolem vyslání začíná přítomnost Krista ve světě
úplně novým způsobem. Z
mého křtu vyplývá, že své
působení ve světě nechává
Pán i na mně.

PÁTEK 22.5.
Sk 18,9-18
Jan 16,20-23a
Z Pánových slov je zřejmé
ztotožnění se s křesťany;
patřím ve svém městě, ve
své obci k „jeho lidem“? A
může se o mě Kristus
opravdu opřít?
SOBOTA 23.5.
Sk 18,23-28
Jan 16,23b-28
Priscila a Akvila vykládají
Boží nauku dokonaleji. Věnuji já čas svému zdokonalení ve víře? Přijímám druhého bez předsudků?
NEDĚLE 24. 5.
7. neděle velikonoční
Sk 1,12-14
1 Petr 4,13-16
Jan 17,1-11a

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Dnes odpoledne zveme
v 15 hodin na poutní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému do Jestřábí. Z Fulneku
půjde pěší pouť. Sraz bude ve
13:30 u fary.
♣ Na čtvrtek připadá slavnost
Nanebevstoupení Páně. Bohoslužby v naší farnosti: 8 hodin
- klub, 18 hodin - farní kaple
a 19 hodin - Lukavec.
♣ Po delší době, vzhledem k
dané situaci, zveme děti a
mládež v pátek v 18 hodin do
farní kaple na mši svatou.
Před mší svatou v 17 hodin
bude zkouška a po mši svaté
bude pokračovat setkání na
faře.
♣ Součástí Dne Páně je modlitba noveny k Duchu Svatému, kterou se můžeme od pátku 22. května začít modlit.
♣ V sobotu 23. května zveme
na mši svatou s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic.
♣ V neděli 24. května bude
platit pravidelný pořad bohoslužeb.
♣ 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.
♣ V těchto dnech jsme si připomněli 30. výročí návštěvy
Jana Pavla II. v naší vlasti a
18. května, t. j. zítra sté výročí
narození.
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Úmysly mší svatých

17.5. - 24.5.2020
Fulnek

Ne 17.5.
Út 19.5.
St 20.5.
Čt 21.5.
Pá 22.5.
So 23.5.
Ne 24.5.

Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii
a za živou rodinu
___________________________
___________________________
8:00 _______________________
18:00 ______________________
___________________________
Jerlochovice 17:00____________
Za † z rodiny Hrabálkovy
a Linartovy
Stachovice

Ne 17.5. Za † Karla Mikulce, rodiče a živou
rodinu
Út 19.5. Za členy živého růžence
Ne 24.5. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami, vnuka a živou rodinu
Děrné
Ne 17.5. Za † a živou rodinu Chrástkovu
a Soukupovu
St 20.5. Za † Jana Hona, rodiče a živou rodinu
Ne 24.5. Za † rodiče Šindlerovy, za † a živou
rodinu
Lukavec
Ne 17.5. Za rodiče Johnovy a Lukáše
Čt 21.5. Mše svatá za farnost
Ne 24.5. Josef Sokol
Vrchy
Ne 17.5. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava a dceru Vlastu
Ne 24.5. Za † a živé z rodiny Turovské z Vrchů,
rodiny Víchovy, Křížovy a Langrovy
z Jančí

