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

Slavnost Seslání Ducha Svatého

31. května

neprodejné

K zamyšlení
Křesťanství není ani náboženstvím
chrámu, ani náboženstvím knihy
Křesťanství je osoba Ježíše Krista. Boží
dům je založen na Kristu a vy sami jste
jeho živými kameny. Duch Svatý je
spojným kamenem, svorníkem
klenby. Buďte si
jisti, že když
Kristus sám nebude základem
každé vaší stavby, tak stavba
spadne.
Nekochejte se obřími
budovami, které
postavili
lidé,
rozboří se, ať
jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se
zemí.
Když už pozdě zjistíte, že vaše budova
není postavena na Kristu, celou ji rozeberte a začněte znovu. Jedna jediná zeď
postavená na Kristu je lepší než vysoká
věž, které hrozí, že se zřítí silou větru.
Duch Svatý spojuje všechny kameny
Kristus nese celou stavbu, Duch Svatý
spojuje všechny kameny celé klenby a
podpírá všechny zdi. Duch Svatý je duší
lásky, která je svorníkem. Pokud odejmete Ducha, zničíte svorník, kameny

vypadnou a celá stavba se zboří. Každý
kámen má v budově své místo. Každý kámen je stvořen, aby byl na svém místě. Pokud jeden chybí, zůstane po něm škvíra,
skrze níž bude pršet, foukat, dovnitř se dostane prach i přívaly deště. Touto
mezerou
budou
mít dovnitř přístup
venkovní živly.
Nechte se opracovávat
Vytrvejte na Pánově staveništi. Buďte pilní a budujte
království. Buďte
živými kameny v
chrámu Páně. Nechte se umístit Pánovýma
rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se
opracovat, zbavte se všeho, co je na vás
nabaleno, a dovolte doplnit, co vám chybí.
Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo.
Ať jste velkým nebo malým kamenem,
každý z vás máte místo, pro které jste byli
navrženi a opracováni.
Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak
se dostanete na své pravé místo. Neste kameny umístěné nad vámi a podpírejte ty,
které vás obklopují. Opřete se o ty, které
jsou pod vámi. Kristus nese vše a Duch
Svatý vás sjednocuje a vede.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 2,1-11

PONDĚLÍ 1. 6.
Památka Panny Marie,
Matky církve
GN 3,9-15.20
JAN 19,25-34
Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny
Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka
shromažďuje a tmelí v jedno
společenství!

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
to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My
Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé MezopotáÚTERÝ 2.6.
mie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a
2 PETR 3,12-15A.17-18
Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény,
MK 12,13-17
my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyJežíš se nedal nachytat. Pro- té, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky
hlédl jejich pokrytectví. Ve hlásají velké Boží skutky.“
chvílích, kdy budu zkoušen,
kéž dá i mně výmluvnost – Žalm 104
Sešli svého ducha, Hospodine,
dar schopnosti odpovědět…
a obnov tvář země!
STŘEDA 3.6.
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj
2 TIM 1,1-3.6-12
Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díMK 12,18-27
la, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.
Bůh přesahuje podobně vy- Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do
konstruované případy. Neve- svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou
jde se do představ, které si stvořeni, – a obnovuješ tvář země.
Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se
mnozí vytvořili. Pravou podo- Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má
bu Boha nám zvěstoval Ježíš! píseň: – má radost bude v Hospodinu.
ČTVRTEK 4. 6.,
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
GN 22, 9-18

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.

Evangelium Jan 20,19-23

Texty k rozjímání
MT 26, 36-42
I naši kněží mají s Ježíšovou
osamoceností své zkušenosti… Dokážu jim podat pomocnou ruku a povzbudit je,
třeba jen slovem?
PÁTEK 5.6.
2 TIM 3,10-17
MK 12,35-37
Ježíšovu výkladu Starého zákona lidé rádi a ve velkém
počtu naslouchali. Jeho otevřenost má být pro nás vzorem. Budu prosit za ty, kdo
nám Boží slovo v církvi přibližují.

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam,
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 SOBOTA 6.6.
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 2 TIM 4,1-8
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.
MK 12,38-44
Přísný soud pro ty, kdo zneuOhlášky
žívají náboženství pro zvýšení
♣ Slavnost Nejsvětější Trojice budeme slavit v svého společenského postaveneděli 7. června. Slavnostní mše svaté budou ní. Jaký kontrast s příspěvkem
slouženy ve všech kostelích naší farnosti. Odpo- „chudé vdovy“, která dovede
ledne v 15 hodin zveme na faru na svátostné po- dát víc, než ostatní!
žehnání. Společně se budeme modlit a prosit za
naší farnost, naše rodiny a naši zem. Po slavnostním Tedeum budeme pokračovat posezením na NEDĚLE 7.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
zahradě. Těšit se můžete na překvapení.
♣ Každou neděli je od 8:30 v kostele svatého Ex 34,4b-6.8-9
2Kor 13,11-13
Josefa příležitost ke svátosti smíření.
Jan 3,16-18
♣ Příští neděli je pravidelná sbírka na opravy.
♣ Od června budou mše svaté v Jerlochovicích
v 8 hodin ráno.

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a v tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné. Příležitost ke svátosti smíření ve
Fulneku bude v pátek od
15:30 na faře.
♣ Na slavnost Božího Těla
zveme celou naši farnost ve
čtvrtek 11. června do Děrného. V 17:30 mše svatá, po
které bude následovat eucharistický průvod vesnicí.
♣ V rámci akce Noc kostelů
bude 12. června od 18 do 22
hodin otevřen kostel svatého
Jana Křtitele a svaté Barbory
v Lukavci. Jste zváni na videoprojekci a komentované prohlídky kostela. Od 21 hodin
bude probíhat Večer chval za
doprovodu lukavecké scholy.
♣ V neděli 21. června přistoupí 10 dětí k 1. svatému přijímání. Prosíme o modlitbu za
tyto děti a také za jejich rodiny.
♣ V neděli 28. června budou
v naší farnosti slouženy dvě
poutní mše svaté. Na poutní
mši svatou k svatým Petru a
Pavlu do Děrného zveme v 9
hodin a do kostela svatého
Jana Křtitele a svaté Barbory
v Lukavci v 10:30.
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Úmysly mší svatých

31.5. - 7.6.2020
Fulnek

Ne 31.5. Za † rodiče Dubcovy a Blinkovy
a za živou rodinu
Út
2.6. _____________________
St
3.6. _____________________
Čt
4.6. Za rodinu Hájkovu a manželku
Pá 5.6. Za členy živého růžence
So 6.6. Jerlochovice 8:00
Za † rodiče Šulákovy a živou rodinu
Ne 7.6. Mše svatá za farnost
Stachovice
Ne 31.5. Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy,
syna, zetě a živou rodinu
Út
2.6. Mše svatá za farnost
Ne 7.6. Za † Josefa Vaněčka, rodiče, rodinu
Zemanovu a živou rodinu
Děrné
Ne 31.5. Za † a živou rodinu Heinrichovu
a Mocovu
St
3.6. Za členy živého růžence
Ne 7.6. Za † Josefa Skočka st. a živou rodinu
Lukavec
Ne 31.5. Za P. Jiřího Šenkeříka
Čt
4.6. Za členy živého růžence
Ne 7.6. Za † Václava Sokola
Vrchy
Ne 31.5. Za † rodinu Melarovu a Adamusovu
Ne 7.6. Za † rodinu Dunajovu a živou rodinu

