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7. neděle velikonoční

24. května

neprodejné

K zamyšlení
"Šťastní ti, kdo znají Otce". To jsou slova Tertullianova, jednoho z prvních
křesťanských teologů. A mohli bychom
dodat: šťastní ti, kdo znají Otce Ježíše
Krista, Otce zjeveného v evangeliu. A že
tito lidé jsou a mohou být skutečně
šťastní, to není "řečnickou frází", ale
realitou - oni totiž přijímají život v plnosti: tryskající vody, ne
kapky, "chléb andělů",
ne pouhé drobty.
Znát Otce znamená zakoušet nepomíjející život. Tím poznáním se
nemíní "rozumová znalost", ale osobní a důvěrné společenství.
Znát Boha jako Otce
znamená uznat a vnímat
Boha jako vlastního Otce - dobrého Otce. A
protože takové poznání
Boha není samozřejmostí, je opravdovým štěstím prorazit mrak
nevědomosti, ba dokonce mrak nedůvěry a strachu - a dostat se do Otcovy blízkosti. Takové poznání pak provází jásot,
"vnitřní radostný záchvěv" - něco podobného jako je to, co prožívá dítě po
opětném setkání se svým milovaným
tátou, na kterého musel třeba dlouho
čekat. Setkání s Otcem přináší nejen radost, ale i jistotu - posiluje vědomí neohroženosti tváří v tvář všem životním
nejistotám. Důvod je nasnadě - je-li Otec
dobrý, pak mi dává všechno to, co potřebuji, a to i na poušti. Ba mnohem víc -

nejen že nedává štíra místo vejce, hada
místo ryby, ale dává neskonale víc, než zač
prosím a co si dovedu představit.
Nadměrnost této Otcovy velkorysosti je
dosvědčena slovy: "všechno tvoje je i moje". Je jasné, že toto mohl říct "naplno"
pouze Kristus. Nicméně je stejně jasné, že
každý, kdo patří Kristu, může zakoušet, že
Otec dává se štědrou a
otevřenou rukou.
Mnohdy nemáme tuto
zkušenost, a proto potřebujeme posílit svoji víru
ve světle svědectví těch,
kdo poznali oceán Otcova milosrdenství a …
otevřeli svoji dlaň, aby
přijali dary "padající z
Boží ruky". Jedním z
těchto svědků je Jan od
Kříže, od kterého pochází následující slova:
"Moje jsou nebesa a má
je země… všechny věci jsou moje, i sám
Bůh je můj a pro mne, protože Kristus je
můj a celý pro mne. Co tedy žádáš a hledáš,
duše má? Tohle všechno je tvoje a všechno
je to pro tebe. Nezabývej se maličkostmi
ani nedbej na drobty, které padají ze stolu
tvého Otce. Vyjdi ven a raduj se ve své slávě; skryj se v ní a těš se z ní a splní se tužby tvého srdce."
Neztrácet se v maličkostech … a otevírat
oči a ruce pro Otcovy dary: možná se nám
to zčásti podaří v těchto dnech. A pak
aspoň trochu zakusíme, že jsou šťastní ti,
kdo znají a poznávají dobrého Otce.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 25.5.
SK 19,1-8
JAN 16,29-33
Ježíš vyčítavě předpovídá
svou opuštěnost. Nechci ho v
tomto týdnu přípravy na seslání Ducha svatého ponechat
bez své lásky! Můj vztah k
Němu mi dává jistotu, že spolu s ním mohu přemoci lhostejný „svět“.

1. čtení Sk 1,12-14
Když byl Ježíš vzat do nebe, apoštolové se vrátili
do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová.
Je blízko Jeruzaléma, vzdálená jenom délku sobotní cesty.
A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší
místnosti, kde bydleli Petr a Jan, Jakub a Ondřej,
Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Horlivec a Juda, Jakubův bratr. Ti
všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho
příbuznými.

Žalm 27
ÚTERÝ 26.5.
SK 20,17-27
JAN 17,1-11A
Ježíšova velekněžská modlitba ať mě povzbuzuje ve chvílích opuštěnosti. Ano, právě v
těch chvílích jsem mu nejblíž…
STŘEDA 27.5.
SK 20,28-38
JAN 17,11B-19
Být ve světě – a přitom nebýt
ze světa. Musím unést toto
pnutí… Chci přitom naplňovat Ježíšovu úpěnlivou prosbu
za jednotu?
ČTVRTEK 28.5.
SK 22,30; 23,6-11
Jan 17,20-26
Zde prosí Ježíš vroucně i za
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Věřím, že uvidím blaho
od Hospodina v zemi živých!
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych
se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před
kým bych se třásl?
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: –
abych směl přebývat v Hospodinově domě po
všechny dny svého života, – abych požíval Hospodinovy něhy – a patřil na jeho chrám.
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, – smiluj se
nade mnou, vyslyš mě! – Mé srdce k tobě mluví,
– má tvář tě hledá.

2. čtení 1 Petr 4,13-16
Milovaní!
Radujte se, že máte účast na utrpení Kristově,
abyste také mohli radostně jásat při jeho slavném
zjevení. Když musíte snášet urážky pro Kristovo
jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch
slávy, to je Duch Boží. Ať nikdo z vás netrpí proto, že zavraždil nebo okradl, že někomu ublížil
nebo jen že se míchal do záležitostí druhých lidí.

Trpí-li však, že je křesťanem, za to se stydět ne- Texty k rozjímání
musí; spíše ať Boha velebí, že je křesťanem.
mě. Vždyť i já jsem uvěřil
skrze hlásání těch, které poEvangelium Jan 17,1-11a
slal. Mohu si však klást proJežíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla
ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil te- vokující otázku: Kdo uvěří
be. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal skrze moje svědectví?
věčný život všem, které jsi mu dal. Věčný život
pak je to, že poznají tebe, jediného pravého Bo- PÁTEK 29.5.
ha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
SK 25,13B-21
Já jsem tě oslavil na zemi: dokončil jsem dílo, Jan 21,15-19
které jsi mi svěřil, abych ho vykonal. Nyní oslav
Jen ten, kdo totálně miluje, by
ty mne u sebe, Otče, slávou, kterou jsem měl u
měl v církvi vést druhé. I s
tebe, dříve než byl svět.
Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze vědomím rizika, že vztáhne
světa. Byli tvoji a mně jsi je dal a zachovali tvoje ruce a bude sám odveden,
slovo. Nyní poznali, že všechno, cos mi dal, je od kam nechce…
tebe; vždyť slova, která jsi dal mně, dal jsem jim.
Oni je přijali a skutečně poznali, že jsem vyšel od SOBOTA 30.5.
tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal.
SK 28,16-20.30-31
Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, kteJan 21,20-25
ré jsi mi dal, vždyť jsou tvoji; a všechno mé je
tvé a všechno tvé je mé. V nich jsem oslaven. Už Písemné svědectví evangelia
nejsem na světě, ale oni jsou na světě; a já jdu k nechává tímto prostor pro
tušení „mnoha jiných věcí,
tobě.“
které Ježíš vykonal“. OčekáEvangelium Jan 17,1-11a
vaný Duch pravdy ať vede
♣Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťa- svou církev, která o Něm
nům se vybralo 14 966 Kč.
svědčí!
♣ V úterý 26. května si při mši svaté ve Stachovicích a ve Fulneku připomeneme 120. výročí naNEDĚLE 31.5.
rození P. Henkese SAC, který byl vloni v září
Slavnost
blahořečen.
♣ V sobotu 30. května zveme na mši svatou Seslání Ducha Svatého
Sk 2,1-11
s nedělní platností v 17 hodin do Jerlochovic.
♣ Animátoři děkanátu Bílovec vás srdečně zvou 1Kor 12,3b-7.12-13
v sobotu 30. května od 19 hodin do kostela sv. Jan 20,19-23
Bartoloměje v Odrách na svatodušní vigilii.
♣ V neděli 31. května budeme slavit slavnost
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Ohlášky
Seslání Ducha Svatého.
♣ Každou neděli je od 8:30
v kostele svatého Josefa příležitost ke svátosti smíření.
♣ Ministranti jsou zváni na
mše svaté ke službě u oltáře.
Prosíme rodiče o podporu
svých synů k této službě. A
tento pátek jste zváni na mši
svatou a na setkání.
♣ Vzhledem k dané situaci se
v
letošním
roce
pouť
k Božímu milosrdenství nebude konat nám známým způsobem. Každý si může pouť
k Božímu milosrdenství vykonat dle svých možností. Každé místo je nám dáno Bohem.
♣ Svátostné manželství uzavřou:
Zdeněk Svobodník, Fulnek
Děrné 127 a Anežka Troppová, Jezeřany-Maršovice 249
v kostele Panny Marie Sněžné
v Olomouci v sobotu 6. června v 10:30.
A také Aleš Adamus, Vrchy
77 a Karolína Šimečková,
Fulnek Lukavec 106 v kostele
svatého Jana Křtitele a svaté
Barbory ve Fulneku Lukavci
v sobotu 13. června ve 12 hodin.
Tyto snoubence a další, kteří
chtějí letos vstoupit do manželství, doprovázejme našimi
modlitbami.
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Úmysly mší svatých

24.5. - 31.5.2020
Fulnek

Ne
Út
St
Čt

24.5.
26.5.
27.5.
28.5.

Za † z rodiny Hrabálkovy a Linartovy
____________________
Mše svatá za farnost
Za Petra Augustina, manželku
a sourozence
Pá 29.5. ____________________
So 30.5. Jerlochovice Za † Josefa Šuláka,
† manželku a † děti a vnuky
Ne 31.5. Za † rodiče Dubcovy a Blinkovy
a za živou rodinu
Stachovice
Ne 24.5. Za † rodiče Duškovy, syny
s manželkami, vnuka a živou rodinu
Út 26.5. Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela,
syny, dceru a živou rodinu
Ne 31.5. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy,
syna, zetě a živou rodinu
Děrné
Ne 24.5. Za † rodiče Šindlerovy, za † a živou
rodinu
St 27.5. Za † rodinu Mangoltovu a Machalovu
a za živou rodinu
Ne 31.5. Za † a živou rodinu Heinrichovu
a Mocovu
Lukavec
Ne 24.5. Za Josefa Sokola
Čt 28.5. Za Štefana Škrtku
Ne 31.5. Za P. Jiřího Šenkeříka
Vrchy
Ne 24.5. Za † živé z rodiny Turovské z Vrchů,
rodiny Víchovy, Křížovy a Langrovy
z Jančí
Ne 31.5. Za † rodinu Melarovu a Adamusovu

