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LITURGICKÝ BULLETIN Fulnek, Děrné, Jílovec, Jerlochovice, Lukavec, Stachovice, Vrchy

Květná neděle

28. března

neprodejné

K zamyšlení
Je pokorný, přichází na oslátku. Pokorou
se nevyznačuje pouze Ježíšův vstup do
Jeruzaléma: spíš bychom měli říct, že
tento příjezd předznamenává nastávající
události, které pak Krista přivedou k
nejhlubšímu dnu lidského ponížení, fyzickému a psychickému. Všimněme si
však, proč je Kristus pokorný: protože
přichází. Ke komu, ne-li k člověku? Proto je pokorný, aby mohl k
němu přistoupit.
Mohl by se přiblížit s leskem Boží
moci? Mohl, ale
člověka by od
sebe vzdálil, naplnil by ho úzkostí a
děsem. Kristus ví,
že jiná cesta k člověku nevede. A protože ho chce přivést k sobě, nezbývá mu
nic jiného, než přicházet "oděn ne šatem
královským, ale služebnickým". Jen tak
ho získá a vlastně zachrání, spasí. Proto
cesta spásy je zároveň cestou ponížení,
snížení k člověku.
Pokora projevená při příchodu do Svatého města byla jen stínem ponížení při
výslechu, bičování, potupení, ukřižování. Ježíš se nechal ponižovat víc a víc, a
tak se stále hlouběji snižoval k člověku.
Proto ono pokořování dopustil. Neodporoval, nepřivolal na obranu legie andělů:
mohl, ale raději chtěl "být s člověkem",
než drtit ho silou své moci. Nepřišel
utlačovat, ale zachránit. Nepřišel, aby
vládl jako samojediný král, ale aby byl
služebníkem - člověku blízko. Velmi
taktně a prostě se k němu pomalu přibli-

žuje. Nejprve na obyčejném oslátku. Pak v
podobě obyčejného chleba a vína při poslední večeři. Posléze jako potupený, cti
zbavený při bičování. A konečně přichází
"jako ničím" na kříži: u Římanů kříž vzbuzoval tak velký odpor a hrůzu, že se toto
označení ani nesmělo vyslovit, jak říká Cicero. A u židů byl kříž znamením kletby,
vyloučení od Boha a
od společenství Izraele. Kristus se stal
ničím,
zločincem,
aby se mohl přiblížit
k těm nejposlednějším, k lidem na
okraji.
Takového
Krista se nemusíme
bát, i kdybychom
byli zlotřilci sebevětšími.
Kristovo jednání se od onoho času nezměnilo. I dnes se od nás nechává klidně ponižovat, nechává si líbit, že pohrdáme jeho
evangeliem. Že jsme neteční vůči jeho slovu. Že ho ponižujeme tím, že nevěříme v
jeho moc. Nechává se potupit tím, že raději
si volíme jiné priority a hodnoty než jeho
samotného. Nechává se zahanbit tím, že ho
nepouštíme do svého domova, do svých
vztahů, ale raději ho necháme čekat venku,
mimo naše město, podobně jako tehdy byl
vyveden za město a ukřižován, vyloučen ze
středu Izraele. A on to klidně snáší. Nezvedá hlas, nepřichází k nám s legiemi andělů,
ale "na oslátku".
Marné by však bylo, že k nám sestoupil,
kdybychom nesestoupili k němu i my. Z
čeho sestoupili? Z trůnu své soběstačnosti,
nezávislosti na Kristu. On sestoupil … sestoupíme i my?

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 29. 3.
Iz 42,1-7
Jan 12,1-11
ÚTERÝ 30. 3.
Iz 49,1-6
Jan 13,21-33.36-38
STŘEDA 31. 3.
Iz 50,4-9a
Mt 26,14-25
ČTVRTEK 1. 4.
Zelený čtvrtek
Ex 12,1-8.11-14
1 Kor 11,23-26
Jan 13,1-15
PÁTEK 2. 4.
Velký pátek
Iz 52,13 – 53,12
Žid 4,14-16; 5,7-9
Jan 18,1 – 19,42
SOBOTA 3. 4.
vigilie slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně
1. čtení – Gn 1,1-2,2
2. čtení – Gn 22,1-18
3. čtení – Ex 14,15-15,1
4. čtení – Iz 54,5-14
5. čtení - Iz 55,1-11
6. čtení – Bar 3,9-15.32-4,4
7. čtení – Ez 36,16-17a.18-28
Řím 6,3-11
Mk 16,1-7
NEDĚLE 4. 4.
Slavnost Zmrtvýchvstání
Páně
Sk 10,34a.37-43
Kol 3,1-4
Jan 20,1-9
2 Den Páně

Evangelium Mk 11,1-10
Když se blížili k Jeruzalému, k Betfage a Betánii
u Olivové hory, poslal Ježíš dva ze svých učedníků napřed a řekl jim: „Jděte do té vesnice, která
je před vámi, a hned, jak do ní vejdete, naleznete
přivázané oslátko, na kterém ještě neseděl žádný
člověk. Odvažte ho a přiveďte. A kdyby se vás
někdo zeptal: ‘Co to děláte?’, řekněte: ‘Pán ho
potřebuje a hned ho sem zase pošle nazpátek.’“
Učedníci odešli a nalezli oslátko uvázané u dveří
venku na rozcestí a odvázali ho. Někteří z těch,
kteří tam stáli, se jich ptali: „Co to děláte, že to
oslátko odvazujete?“ Odpověděli jim tak, jak to
řekl Ježíš, a oni je nechali.
Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně své
pláště a on se na ně posadil. Mnoho lidí prostíralo na cestu pláště, jiní zase větvičky, které nařezali na polích. Ti, kdo šli před ním i za ním, volali: „Hosana! Požehnaný, který přichází ve jménu
Páně! Požehnané království našeho otce Davida,
které přichází! Hosana na výsostech!“

1. čtení Iz 50,4-7
Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych
uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem.
Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin,
mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své
líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem
neskryl před hanou a slinou.
Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem
potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

Žalm 22
Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí
rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina,
ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“
Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě
svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu
všechny své kosti.

Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však,
Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi
na pomoc!
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, –
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se
bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni
z Jakubova potomstva, – boj se ho, celé Izraelovo
plémě!“

2. čtení Flp 2,6-11
Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce
vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Evangelium Mk 14, 1-15, 47
Svatý týden a Velikonoce
Kostel Nejsvětější Trojice
Zelený čtvrtek 1. 4.
16:00 a 18:00
Otevřený kostel k modlitbě do 22 hodin.
Velký pátek 2. 4.
15.00 Modlitba Korunky k Božímu milosrdenství
(první den novény k Božímu milosrdenství)
15:30 a 18:00 - obřady Velkého pátku
Otevřený kostel k modlitbě do 22 hodin.
Bílá sobota - 3. 4.
Otevřený kostel pro modlitbu u Božího hrobu
od 9 do 17 hodin.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Velikonoční vigilie 19:00
Velikonoční Boží hod 4. 4.
Fulnek
9:00 a 17:00
Stachovice
7:30
Děrné
8:00
Lukavec
10:30
Vrchy
10:30
Fulnek
15:00 slavnostní požehnání

Ohlášky
♣ Ve sbírce na TV NOE se
vybralo 16 980 Kč.
♣ Dnes odpoledne zveme
od 14 do 16 hodin do kostela
ve Fulneku k velikonoční svaté zpovědi. Ve Vrchách bude
příležitost zítra tj. v pondělí
29. 3. od 17 do 18 hodin a ve
Stachovicích 30. 3. od 16:00.
♣ Dnešní Pašijovou neděli
jsme vstoupili do Svatého
týdne. Mše svaté v úterý a ve
středu jsou beze změn. Na
obřady Velikonočního třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) zveme do
farního kostela Nejsvětější
Trojice.
♣ Ve středu 31. 3. v 17:30
zveme do farního kostela
k modlitbě křížové cesty.
♣ Ve čtvrtek 1. 4. zveme v 9
hodin do farního kostela mladší i starší ministrany. Společně se připravíme na obřady
Velikonočního třídenní a objasníme křesťanské velikonoční symboly.
♣ Na Velký pátek budeme ve
Fulneku a také na vesnicích
od 9 hodin navštěvovat nemocné.
♣ Na Velký pátek dodržujeme
přísný půst a na Bílou sobotu
se doporučuje zdrženlivost od
masa.
♣
K modlitbě
novény
k Božímu milosrdenství zveme od pátku 2. 4. Ve farním
kostele začne společná modDen Páně 3

Ohlášky
litba novény v 15 hodin.
♣ Na Bílou sobotu bude farní
kostel otevřen k individuální
modlitbě od 9 do 17 hodin.
Prosíme farníky, aby se zapsali na adorační službu.
♣ Sbírka, která se koná při
sobotní adoraci, bude předána
na ochranu a údržbu chrámů
ve Svaté Zemi.
♣ Na velikonoční vigilii
v sobotu 3. 4. v 19 hodin si
prosím doneste své vlastní
svíce.
♣ V neděli, o slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně 4. 4.
zveme v 15 hodin na slavnostní požehnání. Na mši svatou
jste zváni v 17 hodin.
♣ V této nelehké, náročné
době nabízíme od neděle Božího milosrdenství putování
ostatků sv. Faustyny Kowalské a blahoslaveného Richarda Henkese SAC. Rodiny nebo jednotlivci, kteří by chtěli
vyprošovat posilu a požehnání
pro sebe a své blízké u ostatků ve svých domovech, se
mohou přihlásit v zákristii.
♣ Od neděle 28. 3. od 15 hodin do soboty 3. 4. do 17 hodin zveme ve Svatém týdnu
k iniciativě 24/7 se společným
úmyslem: za rodiny, děti,
mládež snoubence, manželé,
matky v požehaném stavu,
prarodiče a starší. Bližší informace budou upřesněny.
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Úmysly mší svatých

28.3.2021 – 4.4.2021
Fulnek

Ne 28.3. 9:00 Za † rodinu Zemanovu,
Wantulokovu, Klimíčkovu a Vlčkovu
16:00 Za rodiny dětí, které se
připravují k 1. svatému přijímání
Út 30.3. Za živou a † rodinu Lipinskou
St 31.3. __________________________
Čt
1.4. 16:00 _____________________
18:00 Za dědu Jana Mecu, tatínka Jana
Mecu a babi Julii Mecovou
Pá 2.4. 15:30 Obřady Velkého pátku
18:00 Obřady Velkého pátku
So 3.4. 19:00 Za členy živého růžence
Ne 4.4. 9:00 Za dárce a dobrodince zdejšího
chrámu
17:00 Za † Jana Dorašáka, manžele
Kušnierovy a živou rodinu
Stachovice
Ne 28.3. Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu
Adámkovou, rodiče z obou stran
a živou rodinu
Út 30.3. Mše svatá za farnost
Ne 4.4. Za † rodiče Křivovy a živou rodinu
Děrné
Ne 28.3. Za rodinu Erteltovu, Kromelovu
a Kopeckých
St 31.3. Za † manžele Noháčkovy a syna Jiřího
Ne 4.4. Za † Antonína a Zdeňku
Svobodníkovy a za živou rodinu
Lukavec
Ne 28.3. Za Ludmilu Kudělovou
Ne 4.4. Za jezdce okolo osení, za požehnanou
úrodu
Vrchy
Ne 28.3. Za † Milana Böhma a rodiče
Ne 4.4. Za † Hermínu Krestovou, manžela,
syna Jaroslava, dceru Vlastu
a ochranu pro živou rodinu

