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

3. neděle velikonoční

18. dubna

neprodejné

K zamyšlení
Texty o setkání se Vzkříšeným se pohybují na pomezí mezi "uvěřitelným a neuvěřitelným", obvyklým a neobvyklým,
mezi tím, co známe, a mezi tím, co náš
svět zcela přesahuje.
Všimněme si, že v žádném setkání se
Vzkříšeným nepřichází Ježíš "na žádost"
učedníků, že ho nijak "nevyvolávají".
Přichází vždy ze
své vůle, lépe:
nečekaně se objevuje. A sám
vyzývá učedníky, aby se přesvědčili, že je to
on
sám
(dotkněte
se
mě!).
V řadě velikonočních textů (i
v našem) je
zmínka o Ježíšově jídle s učedníky nebo před učedníky.
Ve světě Nového zákona to má hlubší
význam než jenom demonstrace Ježíšova skutečného života: společné jídlo je
výrazem společenství těch, kdo spolu jí
(tedy Ježíše s učedníky). Je to také poukaz na nejvýznamnější společné jídlo
prvotní církve, totiž na Eucharistii. A do
třetice je obrazem mesiánské hostiny
(viz starozákonní texty na toto téma).
Poslední věty našeho úryvku jsou jakýmsi programem působení církve: bude
zvěstovat pokání na odpuštění hříchů, a

to všem národům. Právě tento úkol církve
je asi třeba dnes nově promyslet. Samotná
struktura tohoto konání je asi stále stejná,
mohla by být asi takováto:
- označení (oddělení) pravdy a lži, dobra a
zla.
- zvěst o Boží lásce, která zve k odpuštění a
odpouští.
- možnost být zproštěn
vin.
- samo uvěření, odpuštění, život z milosti.
Ale jaká je náplň
této struktury dnes?
Jak a v čem dnes
může člověk, i nevěřící člověk, poznat
hřích, totiž poznat
vinu, za niž je sám
odpovědný? Kde a
jak potom hledá odpuštění? Je schopen vůbec s ním počítat? A nakonec - je skutečně
konkrétní církev, v níž žijeme, hlasatelem
pokání a odpuštění, jak to vidí evangelium?
Být hlasatelkou odpuštění a pokání, asi vyžaduje od církve odvahu být církví chudou
(tedy ne - mocnou, ne - vládnoucí, ne vždy chválenou) a být církví pravdivou,
která se sama v sobě i kolem sebe snaží
rozlišovat pravdu od lží, "padni komu padni". Má-li toto všechno být v církvi, nemůže se to do ní dostat jinak než přes naše
životy.

Texty k rozjímání

1. čtení Sk 3,13-15.17-19

PONDĚLÍ 19. 4.
Sk 6,8-15
Jan 6,22-29
V eucharistii s námi Pán
přebývá i v těžkých časech.
Jak povzbuzující je návštěva u něj, jeho přijetí.

Petr promluvil k lidu: „Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, Bůh našich praotců oslavil
svého služebníka Ježíše, kterého jste vy sice
vydali a kterého jste se zřekli před Pilátem,
ačkoliv on rozhodl, že ho propustí. Vy však
jste se zřekli Svatého a Spravedlivého, a vyprosili jste si milost pro vraha. Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých, a my jsme toho svědky.
Já ovšem vím, bratři, že jste to udělali z neÚTERÝ 20. 4.
vědomosti, a stejně tak i vaši přední muži.
Sk 7,51 – 8,1a
Bůh to však dopustil, aby se tak splnilo,
Jan 6,30-35
co předem oznámil ústy všech proroků,
Nasycení pro ty, kdo duže jeho Pomazaný musí trpět. Obraťte se tedy
chovně hladoví, a jistě i pro a dejte se na pokání, aby vaše hříchy byly
ty, kdo Pána hledají. Kéž zahlazeny.“
jim dovedeme Pána přiblíŽalm 4
žit dobrým slovem, tím, že
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
jim věnujeme čas!
STŘEDA 21. 4.
Sk 8,1b-8
Jan 6,35-40
Právě v době, kdy se mnozí
cítí ztraceni a opomenuti, je
povzbudivý Pánův záměr:
neztratit nikoho, koho mu
Otec dal!
ČTVRTEK 22. 4.
Sk 8,26-40
Jan 6,44-51
Kristova přítomnost v eucharistii je zárukou nesmr2 Den Páně

Bože, zastánce mého práva, – vyslechni mě,
když volám, – tys mě v soužení vysvobodil,
– smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého
svatého; – Hospodin vyslyší, když k němu
zavolám.
Mnoho lidí říká: „Kdo nám ukáže dobro?“ –
Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Usínám klidně, sotva si lehnu, – vždyť ty
sám, Hospodine, – dáváš mi přebývat v bezpečí!
2. čtení 1 Jan 2,1-5a
Moje milé děti! Toto vám píšu, abyste nehřešili. Zhřeší-li však někdo, máme přímluvce u
Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je

smírnou obětí za naše hříchy, a nejen za naše, ale i za hříchy celého světa.
Podle toho víme, že jsme ho poznali, když
zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí:
„Znám ho“, ale jeho přikázání nezachovává,
je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho
slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.
Evangelium Lk 24,35-48
Dva učedníci vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak Ježíše poznali při lámání
chleba.
Když o tom mluvili, stál on sám uprostřed
nich a řekl jim: „Pokoj vám!“ Zděsili se a ve
strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl
jim: „Proč jste rozrušeni a proč vám v mysli
vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé
ruce a na mé nohy: vždyť jsem to já sám!
Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece
nemá maso a kosti, jak to vidíte na mně.“ A
po těch slovech jim ukázal ruce a nohy.
Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?“ Podali mu
kus pečené ryby. Vzal si a před nimi pojedl.
Dále jim řekl: „To je smysl mých slov, která
jsem k vám mluvil, když jsem ještě byl s vámi: že se musí naplnit všechno, co je o mně
psáno v Mojžíšově Zákoně, v Prorocích i v
Žalmech.“
Tehdy jim otevřel mysl, aby rozuměli Písmu.
Řekl jim: „Tak je psáno: Kristus bude trpět a
třetího dne vstane z mrtvých a v jeho jménu
bude hlásáno pokání, aby všem národům,
počínajíc od Jeruzaléma, byly odpuštěny hříchy. Vy jste toho svědky.“

Texty k rozjímání
telnosti. Chci se radovat z
tohoto tajemství, které přesahuje můj život. Mohu
myslet na ty, kdo nás v této
víře předešli…
PÁTEK 23. 4.
svátek sv. Vojtěcha
Sk 13,46-49
Jan 10,11-16
Podobně i dnes někteří spásu přijmou, jiní odmítnou. I
dnes musí mít církev (tedy
i já) odvahu obrátit se k
těm vzdálenějším, k těm
„na periferii“.
SOBOTA 24. 4.
Sk 9,31-42
Jan 6,60-69
V době, kdy mnozí pochybují, i mně pokládá Pán
podobnou otázku. Kéž odpovím radostně a pevně,
jako tenkrát Petr!

NEDĚLE 25. 4.
4. neděle velikonoční
Sk 4, 8-12
1 Jan 3, 1-2
Jan 10, 11-18

Den Páně 3

Ohlášky
♣ Na mši svatou s kázáním
pro děti zveme v pátek
23. dubna v 18 hodin do kostela ve Fulneku.
♣ Ve Vrchách budeme
v neděli 25. dubna slavit poutní mši svatou k svatému Jiří
zakončenou slavnostním eucharistickým požehnáním.
♣ Výuka náboženství na faře
bude probíhat podle výuky
dětí ve škole. Ti, kteří jdou do
školy, ať přijdou na náboženství.
Rozvrh hodin:
1. třída
čtvrtek
12:30-13:15
2. třída
úterý
13:15-14:00
3. třída
čtvrtek
13:15-14:00
4. třída
středa
13:15-14:00
5. třída
středa
14:00-14:45
6.+7. třída
úterý
14:00-14:45
8.+9. třída
úterý
14:00-14:45
♣ Pro mladé lidi nabízíme na
http://kurzsamueldoo.wz.cz/
informace o kurzu Samuel,
který pomáhá mladým lidem
při rozpoznávání jejich životního povolání.
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Úmysly mší svatých
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Ne 25.4.

18.4.2021 – 25.4.2021

Fulnek
9:00 Poděkování za Boží ochranu
s přáním Božího požehnání do dalších
let a mé drahé rodiče
17:00 Za † Bedřišku Königovou
Rodina Vinárkova
__________________________
__________________________
__________________________
8:00 _____________________
16:00 Jerlochovice Za † Martina
Stehlíka s prosbou o Boží požehnání
pro živou rodinu
9:00 Za † Jana Pazderu a živou rodinu
17:00 Pane, děkujeme ti za dar manželství, veď nás jak Ty chceš a prosíme o dar zdraví, dary Ducha svatého a
Boží požehnání pro nás a celou rodinu
Stachovice

Ne 18.4. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
rodiče, sourozence a živou rodinu
Út 20.4. Za † Jarmilu Hrstkovou, manžela
a rodiče z obou stran
Ne 25.4. Za † rodinu Mikovu a Šáchovu
Děrné
Ne 18.4. Na poděkování za 70 let života
s prosbou o Boží požehnání pro celou
rodinu
St 21.4. Za † Viléma Skypalu a rodiče
Jančálkovy
Ne 25.4. Za † Josefa Skočka a Bohumíra
Storzera
Lukavec
Ne 18.4. Rodina Gebauerova
Čt 22.4. Rodina Johnova
Ne 25.4. Kříž
Vrchy
Ne 18.4. Za † Jaroslava Štverku a celou živou
rodinu
Ne 25.4. Mše svatá za farnost a modlitba ze
všechny hasiče k svátku sv. Floriána

