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Slavnost Nejsvětější Trojice

7. června

neprodejné

K zamyšlení
Tak Otec miloval svět,
že dal svého Syna.
Tak Otec miloval svět,
že dal svého Ducha.
Tak Otec miloval svět,
že dal sebe sama - v Synu a v Duchu.
Velikonoce jsou svátkem překypující
Otcovy lásky, lásky tak veliké, že nedává pouze nějakou milost, ale jediného
Syna. Takovou hodnotu měl každý z nás
v očích Otce … A
tato
láska
se
"nevyčerpá" o Velikonocích, ale pokračuje o Letnicích vyléváním
Ducha
svatého. A dnešní
slavnost je korunou
Velikonoc i Letnic:
nejen dar Syna, nejen
dar Ducha, ale dokonce i Otce, tedy
celé Trojice. Žádný z nás si v tento den
nesmí připadat jako bezcenný, pohrdaný, nemilovaný. I kdyby všichni lidé
měli jen slova znevážení a posměchu, i
kdyby žádný člověk o mě nestál, tak
Bůh o mě stojí. A to dokázal velkolepě darem sebe samého v Synu a v Duchu.
Duch je někdy označen jako objetí Otce
a Syna - právem, protože je tou láskou,
která je spojuje. A tímto objetím Otec
objímá i mě. Není to láska obyčejná, ale
božská. Může být skoro nemožné po-

chopit, ale hlavně přijmout, že Bůh mě může milovat v takové míře.
To však není všechno. Tentýž Duch uschopňuje i mě, abych přijímal, ba objímal
Otce i Syna. On totiž otevírá srdce, rozšiřuje jej, odbourává nedůvěru a strach. Osvobozuje mě, abych otevíral náruč pro Otce,
pro Syna. Může to vyznít paradoxně, ale
zkušenost potvrzuje, že máme obrovské
zábrany otevírat své nitro k bezvýhradnému
přijetí Boha. Máme nedůvěru. A Duch nás učí důvěřovat … obejmout Boha. Vtahuje nás do samotného objetí mezi Synem a
Otcem. A to nejen při
modlitbě! Duch chce
vtáhnout celou naši existenci (vztahy, práci, přání, plány, ale i hříchy aby je totiž "spálil očišťujícím žárem svého ohně")
do života Trojice. Jinými
slovy - Bůh chce v Duchu
obejmout celou šíři našeho života. Tak velkou cenu máme v Božích očích. Celý náš
život chce Bůh proniknout, vybarvit, zbožštit, dát mu jiné rozměry - božské.
Dnes slavíme dar celé Trojice. Dar obnovovaný při každé liturgii, kdy zpřítomňujeme
dar Syna v chlebě a víně. V tomto daru se
nám zároveň dává i Otec, i Duch - vždyť
kde je Syn, je i Otec, i Duch. A tak až přijmeš velikonoční dar Kristova těla, vzpomeň si: "Toto je celá Trojice, která se ti
dává“.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 8. 6.
1 Král 17,1-6
Mt 5,1-12
Každý člověk touží po vztahu. Zde se nabízí návod ke
šťastnému vztahu s Bohem.
Pokud se zalekneš a nabídkou
pohrdneš, těžko sám budeš
šťastný.

1. čtení Ex 34,4b-6.8-9
Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj,
jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky.
Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam
vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal:
„Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“
Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl:
„Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde
Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale
odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako
dědictví.“

ÚTERÝ 9. 6.
1 Král 17,7-16
Mt 5,13-16
Možná je dnes snaha vyzdvihovat zlo a dobré spíš skrývat. Žalm Dan 3,52-56
Chci mít odvahu tento trend Chvályhodný a svrchovaně velebený navěky
prolomit, nerezignovat a poPožehnaný jsi, Pane, Bože našich otců,
vzbuzovat k dobrému?
Požehnané je tvé slavné svaté jméno
Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chráSTŘEDA 10. 6.
mě
1 Král 18,20-39
Mt 5,17-19
Požehnaný jsi ty na svém královském trůně
Ježíš je most mezi Zákonem a Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš
proroky. Jen on dokáže napl- na cherubech,
nit naši touhu po opravdovos- Požehnaný jsi ty na klenbě nebes.
ti.

2. čtení 2 Kor 13,11-13
ČTVRTEK
Slavnost Těla a Krve Páně
Dt 8,2-3.14b-l6a
1 Kor 10,16-17
Jan 6,51-58
Možná jsem už udělal zkušenost, že i dělení a lámání může být bolestný proces. Kdy-
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Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a
Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi.
Pozdravujte se navzájem svatým políbením.
Pozdravují vás všichni věřící.
Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

Evangelium Jan 3,16-18
Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět,
že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo
v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh
přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v
něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného
Syna Božího.“

Texty k rozjímání
koli jej podstupuji a vzdávám
se sám sebe, jsem spojen s
Kristem. A v Něm sjednocen
se všemi, kdo podobně jako
On trpí…

PÁTEK 12. 6.
1 Král 19,9a.11-16
Mt 5,27-32
Modlitba k Nejsvětější Trojici
V posl6. 6ední větě úryvku
nám Pán staví před oči zodpoNejsvětější Trojice,
vědnost za druhého. Nový
celá církev tě velebí a vzdává ti úctu.
rozměr: uvědomuji si, že neChválíme tě, nerozdílná Jednoto.
Děkujeme ti za všechno tvorstvo, neboť jsi naším dostatkem lásky mohu partnera uvést do hříchu?
Stvořitelem, Vykupitelem i naším cílem.
Tobě patří čest a sláva navěky.
Bože otče, tys poslal světu svého Syna a Svatého SOBOTA 13. 6.
Ducha, zjevils tak lidem tajemství svého vnitřní- 1 Král 19,19-21
ho života, dej nám, abychom toto tajemství Mt 5,33-37
v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou Přísahat – brát si samotného
věčnou slávu a klaněli se společné svrchované Boha za svědka – je zde chámoci jediného božství ve třech osobách. Prosíme páno jako zbavení se vlastní
o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, zodpovědnosti. Nejsou mé
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a představy o Bohu pokřivené
právě mou nespolehlivostí a
kraluje po všechny věky věků. Amen.
schováváním se za „jeho vůli“?

Ohlášky

♣ Dnes slavíme farní pouť k Nejsvětější Trojici.
Odpoledne v 15 hodin zveme na faru na svátostné požehnání. Společně se budeme modlit a prosit za naší farnost, naše rodiny a naše město. Po
slavnostním Tedeum budeme pokračovat posezením na zahradě.
♣ V pondělí 8. června v 18 hodin budou spuštěny

NEDĚLE 14. 6.
11. neděle v mezidobí
Ex 19,2-6a
Řím 5,6-11
Mt 9,36 – 10,8
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Ohlášky
stránky www.minitabor.info
k přihlašování dětí na farní
minitábor, který se letos koná
od 13. do 17. července
v Blahutovicích.
♣ V úterý zveme děti a mládež v 18 hodin na faru na setkání.
♣ 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. Mše
svatá v Lukavci bude mimořádně ve středu v 19 hodin.
Mše svátá ve středu v Děrném
nebude. Adorace Nejsvětější
Svátosti v Děrném ve středu
bude ukončena v 18:30.
♣ 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.
♣ Mše svaté v Jerlochovicích
jsou slouženy v 8 hodin ráno.
♣ Každou neděli je od 8:30
v kostele svatého Josefa příležitost ke svátosti smíření.
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Úmysly mší svatých

7.6. - 14.6.2020
Fulnek

Ne 7.6. Mše svatá za farnost
Út
9.6. Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu
St 10.6. ______________________
Čt 11.6. Za Josefa Peterka, manželku a syna
Pá 12.6. Za † rodiče, syna, švagrovou s prosbou
o požehnání pro živou rodinu
So 13.6. Jerlochovice - Za † P. Jiřího Šenkeříka
Ne 14.6. Za Marii Kubovou, manžela, rodiče
a živou rodinu
Stachovice
Ne

7.6. Za † Josefa Vaněčka, rodiče, rodinu
Zemanovu a živou rodinu
Út
9.6. Za členy živého růžence
Ne 14.6. Za † Jaroslava Hirše, rodiče z obou
stran a živou rodinu
Děrné
Ne 7.6. Za † Josefa Skočka st. a živou rodinu
Čt 11.6. 17:30 Za † rodiče Hortlovy a duše
v očistci
Ne 14.6. Za † Bohumíra Storzera a otce,
za živou rodinu
Lukavec
Ne 7.6. Za Václava Sokola
St 10.6. _______________________
Ne 14.6. Za † Věru Konradovou
Vrchy
Ne 7.6. Za † rodinu Dunajovu a živou rodinu
Ne 14.6. Za † Františku Hansgutovou, manžela,
děti a vnuky

