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Ohlášky Úmysly mší svatých     21.3.2021 – 28.3.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   21.3. 
 
Út    23.3. 
St     24.3. 
Čt    25.3. 
Pá    26.3. 
 
So    27.3. 
 
Ne   28.3. 
  

9:00 Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 
16:00 Za † Mojmíra Jandoru 
Za † Jindřišku Strakovou 
Za děti a mládež naší farnosti 
Za matky v požehnaném stavu 
Za † Viktora Petráše a Annu  
Petrášovou 
  8:00 _____________________ 
16:00 _____________________ 
9:00 Za † rodinu Zemanovu,  
Wantulokovu, Klimíčkovu a Věkovu 
16:00 Za rodiny dětí, které se  
připravují k 1. svatému přijímání  

Ne   21.3. 
 
St     24.3. 
Ne   28.3. 
  

Za † a živou rodinu Mocovu  
a Heinrichovu 
Za † a živou rodinu Geisslerovu 
Za rodinu Erteltovu, Kromelovu  
a Kopeckých  

Ne   21.3. 
Čt    25.3. 
Ne   28.3. 

Za † Ivana Vernera a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za Ludmilu Kudělovou 

Ne   21.3. 
 
Út    23.3. 
Ne   28.3. 
  

Za † Františku Bačíkovou, manžela  
a živou rodinu 
Za † Marii Chudovou 
Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu 
Adámkovou, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 

Ne   21.3. 
 
Ne   28.3. 

Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence  
Za † Milana Böhma a rodiče 

Děrné 

♣ Ve čtvrtek 25. března slaví-
me v církvi slavnost Zvěsto-
vání Páně. Zveme na mši sva-
tou v 17 hodin do Lukavce  
a v 18 do Fulneku. 
♣ Příští neděle je poslední 
postní neděle – Květná. Koná 
se na památku Kristova vjez-
du do Jeruzaléma, kde je vítán 
zástupy lidí s palmovými vět-
vemi v rukou. Mše svatá  
začne před kostelem požehná-
ním ratolestí.  
♣ 27. března začne sčítání 
lidu. Z pohledu katolické 
církve je příslušnost k církvi 
daná křtem. Proto je třeba se 
ke své církvi přihlásit i při 
sčítání lidu. Každý, kdo se ke 
mně přizná před lidmi, k tomu 
se i já přiznám před svým Ot-
cem v nebi. (Mt 10,32). 

Svatý týden a Velikonoce 

Kostel Nejsvětější Trojice 
Zelený čtvrtek 
1. 4. 16:00 a 18:00 
 
Velký pátek   
2. 4. 15:30 a 18:00 
 
Bílá sobota - Velikonoční  
vigilie 3. 4. 19:00 
 
Slavnost Zmrtvýchvstání  
Páně - 4. 4. 
Fulnek     9:00 a 17:00 
Stachovice    7:30 
Děrné     8:00 
Lukavec  10:30 
Vrchy   10:30 

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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle postní                      21. března        neprodejné 

K zamyšlení 

Snad závratné, snad nadsazené. Že jsem 
přirovnán k maličkému a nepatrnému 
zrnku, to nemusí udivit. Spíš naopak. 
Ale že toto zrnko "přinese ovoce" a je k 
něčemu - to je už tvrdší řeč. A ještě těžší 
je uvěřit, že Ježíš stojí o zrnko mého 
života - a čeká s otevřenou dlaní, dokud 
mu jej nedám. 
Můj život, který 
mi snad připadá 
zbytečný, či 
zmařený. Ane-
bo život, který 
si chci užít - a 
naplnit podle 
svého. Scho-
vám-li toto zr-
no, pak budu 
mít jen to … a 
nic víc. Ba dokonce - nakonec nebudu 
mít ani to. O vše posléze přijdu. Avšak 
pokud o to přijdu teď, tak jej dostanu 
zpátky v míře vrchovaté a natřesené. 
Naštěstí nemusím "hodit" své zrnko jen 
tak na zem a čekat, jak to dopadne - zda 
semeno vzklíčí, zapustí kořeny, nasadí 
na klas. V takové nejistotě se nachází 
zemědělec, ale ne učedník, který "sází 
na Krista". Proto učedník "nezkouší", 
neinvestuje své talenty (schopnosti, čas, 
energii) do loterie - nepouští své zrnko 
"kamsi", ale do Kristových rukou. Ku-
podivu taková jistá investice není vůbec 
lákavá - vzbuzuje rozechvění, obavy, 
vyčkávání. Snad povzbudí, že i Syn Bo-

ží prožil "na vlastní kůži" strach a úzkost z 
odevzdání svého života. Jeho odevzdanost 
před "vyvýšením" nebyla rozhodně na po-
vel, snadno a rychle. Fascinující je však 
Ježíšův postoj k Otcově plánu: "K tomu 
jsem přišel". Jakoby řekl: "To je smysl mé-
ho života, kvůli tomu žiji - abych se Otci 

daroval, právě 
teď". A ještě 
úchvatnější je 
snad Kristova 
modlitba v úz-
kostném okamži-
ku: "Otče, oslav 
své jméno". Jako-
by Kristus ne-
myslel na sebe, 
zapomínal na 
svoje zmítané city 

a zaměřil pohled na Otce. Tou prosbou 
"oslav své jméno" Syn přenechává otěže 
svého života Otci. Předává mu sebe a říká: 
"Mně nejde o můj život, ale o tebe". Jak 
osvobozující a obšťastňující je takový po-
stoj pochopí pouze ten, kdo "to zkusí". 
Jakákoli temnota sevře a uzavře do strachu. 
A člověk se v takové chvíli modlí spon-
tánně tak, že bojuje o svou kůži. Ježíš učí, 
jak obelhat temnotu a strach: modlit se ne 
za sebe, ale… za "věc Otce": "Oslav se, 
Otče!". Každá hodina tmy a úzkosti je tak 
šancí předat otěže svého života dobrému 
Otci a volat: "Oslav se! Vždyť ty jsi můj 
Otec." 
A malé zrnko přinese bohaté ovoce. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 22. 3. 

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 

Jan 8,1-11 

Soudci, kteří jednají podle 

zdání, vedou národ do záhu-

by. Moudrost Danielova (jeho 

jméno znamená: Bůh zjedná-

vá právo) zachránila nevinnou 

dívku. Kéž Bůh pomůže k 

právu i dnes! Možná i skrze 

mne… 

 

ÚTERÝ 23. 3. 

Nm 21,4-9 

Jan 8,21-30 

Reptání a stížnosti na cestě ke 

svobodě, to je nám povědo-

mé. My můžeme reptajícímu 

lidu – i sobě – poukázat na 

Kristův kříž. 

 

STŘEDA 24. 3. 

Dan 3,14-20.91-92.95 

Jan 8,31-42 

Onen čtvrtý muž v peci, po-

dobný Božímu Synu, vstoupil 

do utrpení mladíků. Náš Pán 

provází ty, kteří jsou i dnes 

pro svoji víru vrháni do pla-

menů. 

 

ČTVRTEK 25. 3.  

slavnost Zvěstování Páně 

Iz 7,10-14 

Lk 1,26-38 

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám 
s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu: 
ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich 
otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z 
egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já 
jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková 
bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým do-
mem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím 
svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, 
budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebu-
de již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hos-
podina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenší-
ho do největšího – praví Hospodin. Jejich nepra-
vosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpo-
menu. 

Žalm 51 

Stvoř mi čisté srdce, Bože! 

 

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrden-

ství, – pro své velké slitování zahlaď mou nepra-

vost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě 

od mého hříchu.  

Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně du-

cha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a 

neodnímej mi svého svatého ducha. 

Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou 

velkodušnost. – Bezbožné budu učit tvým cestám 

– a hříšníci se budou obracet k tobě.  

1. čtení Jer 31,31-34 

2. čtení Žid 5,7-9 

Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, 

přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí 

modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vy-

svobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. 

Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením 

poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se 

příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho po-

slouchají. 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Mariin souhlas si připomíná-

me vždy při modlitbě Anděl 

Páně. Nezevšednělo však mé 

křesťanství? Jsem ochoten 

vydat se do nejistoty a dát se 

k dispozici jako Maria? 

 

PÁTEK 26. 3. 

Jer 20,10-13 

Jan 10,31-42 

Když i přátelé číhají na můj 

pád, bude můj vztah k Hospo-

dinu nejužší. Kéž si to uvědo-

mím a nepropadnu nikdy zou-

falství! 

 

SOBOTA 27. 3. 

Ez 37,21-28 

Jan 11,45-56 

Mnohé modly a „bůžci“ jsou i 

dnes na překážku sjednocení: 

člověka s Bohem, ale i na pře-

kážku sjednocení s církví. 

Dokážu rozlišit a odložit to 

nepodstatné? Toužíme oprav-

du být Jeho lidem? 

 

NEDĚLE 28. 3. 

Květná neděle 

Mk 11,1-10 

Iz 50,4-7 

Flp 2,6-11 

Mk 14, 1-15, 47 

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutní-

ci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i 

někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z 

galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi by-

chom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; 

Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš 

jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka 

bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže 

pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zů-

stane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. 

Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj 

život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro 

život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě 

následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služeb-

ník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne po-

ctou.  

Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? 

Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvů-

li té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“  

Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě 

oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, 

že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil 

anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval 

kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad 

tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vy-

puzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu 

všechny k sobě.“  

Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře. 

Evangelium Jan 12,20-33 

Fulnek  28. 3. 14:00-16:00 

Vrchy  29. 3. 17:00-18:00 

Stachovice  30. 3. 16:00-17:00 

Děrné  24. 3. 16:00-17:00 a po mši sv. 

Lukavec 25. 3. 16:00-17:00 a po mši sv. 

Velikonoční svátost smíření 
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provází ty, kteří jsou i dnes 
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Děrné  24. 3. 16:00-17:00 a po mši sv. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých     21.3.2021 – 28.3.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   21.3. 
 
Út    23.3. 
St     24.3. 
Čt    25.3. 
Pá    26.3. 
 
So    27.3. 
 
Ne   28.3. 
  

9:00 Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 
16:00 Za † Mojmíra Jandoru 
Za † Jindřišku Strakovou 
Za děti a mládež naší farnosti 
Za matky v požehnaném stavu 
Za † Viktora Petráše a Annu  
Petrášovou 
  8:00 _____________________ 
16:00 _____________________ 
9:00 Za † rodinu Zemanovu,  
Wantulokovu, Klimíčkovu a Věkovu 
16:00 Za rodiny dětí, které se  
připravují k 1. svatému přijímání  

Ne   21.3. 
 
St     24.3. 
Ne   28.3. 
  

Za † a živou rodinu Mocovu  
a Heinrichovu 
Za † a živou rodinu Geisslerovu 
Za rodinu Erteltovu, Kromelovu  
a Kopeckých  

Ne   21.3. 
Čt    25.3. 
Ne   28.3. 

Za † Ivana Vernera a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za Ludmilu Kudělovou 

Ne   21.3. 
 
Út    23.3. 
Ne   28.3. 
  

Za † Františku Bačíkovou, manžela  
a živou rodinu 
Za † Marii Chudovou 
Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu 
Adámkovou, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 

Ne   21.3. 
 
Ne   28.3. 

Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence  
Za † Milana Böhma a rodiče 

Děrné 

♣ Ve čtvrtek 25. března slaví-
me v církvi slavnost Zvěsto-
vání Páně. Zveme na mši sva-
tou v 17 hodin do Lukavce  
a v 18 do Fulneku. 
♣ Příští neděle je poslední 
postní neděle – Květná. Koná 
se na památku Kristova vjez-
du do Jeruzaléma, kde je vítán 
zástupy lidí s palmovými vět-
vemi v rukou. Mše svatá  
začne před kostelem požehná-
ním ratolestí.  
♣ 27. března začne sčítání 
lidu. Z pohledu katolické 
církve je příslušnost k církvi 
daná křtem. Proto je třeba se 
ke své církvi přihlásit i při 
sčítání lidu. Každý, kdo se ke 
mně přizná před lidmi, k tomu 
se i já přiznám před svým Ot-
cem v nebi. (Mt 10,32). 

Svatý týden a Velikonoce 

Kostel Nejsvětější Trojice 
Zelený čtvrtek 
1. 4. 16:00 a 18:00 
 
Velký pátek   
2. 4. 15:30 a 18:00 
 
Bílá sobota - Velikonoční  
vigilie 3. 4. 19:00 
 
Slavnost Zmrtvýchvstání  
Páně - 4. 4. 
Fulnek     9:00 a 17:00 
Stachovice    7:30 
Děrné     8:00 
Lukavec  10:30 
Vrchy   10:30 

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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle postní                      21. března        neprodejné 

K zamyšlení 

Snad závratné, snad nadsazené. Že jsem 
přirovnán k maličkému a nepatrnému 
zrnku, to nemusí udivit. Spíš naopak. 
Ale že toto zrnko "přinese ovoce" a je k 
něčemu - to je už tvrdší řeč. A ještě těžší 
je uvěřit, že Ježíš stojí o zrnko mého 
života - a čeká s otevřenou dlaní, dokud 
mu jej nedám. 
Můj život, který 
mi snad připadá 
zbytečný, či 
zmařený. Ane-
bo život, který 
si chci užít - a 
naplnit podle 
svého. Scho-
vám-li toto zr-
no, pak budu 
mít jen to … a 
nic víc. Ba dokonce - nakonec nebudu 
mít ani to. O vše posléze přijdu. Avšak 
pokud o to přijdu teď, tak jej dostanu 
zpátky v míře vrchovaté a natřesené. 
Naštěstí nemusím "hodit" své zrnko jen 
tak na zem a čekat, jak to dopadne - zda 
semeno vzklíčí, zapustí kořeny, nasadí 
na klas. V takové nejistotě se nachází 
zemědělec, ale ne učedník, který "sází 
na Krista". Proto učedník "nezkouší", 
neinvestuje své talenty (schopnosti, čas, 
energii) do loterie - nepouští své zrnko 
"kamsi", ale do Kristových rukou. Ku-
podivu taková jistá investice není vůbec 
lákavá - vzbuzuje rozechvění, obavy, 
vyčkávání. Snad povzbudí, že i Syn Bo-

ží prožil "na vlastní kůži" strach a úzkost z 
odevzdání svého života. Jeho odevzdanost 
před "vyvýšením" nebyla rozhodně na po-
vel, snadno a rychle. Fascinující je však 
Ježíšův postoj k Otcově plánu: "K tomu 
jsem přišel". Jakoby řekl: "To je smysl mé-
ho života, kvůli tomu žiji - abych se Otci 

daroval, právě 
teď". A ještě 
úchvatnější je 
snad Kristova 
modlitba v úz-
kostném okamži-
ku: "Otče, oslav 
své jméno". Jako-
by Kristus ne-
myslel na sebe, 
zapomínal na 
svoje zmítané city 

a zaměřil pohled na Otce. Tou prosbou 
"oslav své jméno" Syn přenechává otěže 
svého života Otci. Předává mu sebe a říká: 
"Mně nejde o můj život, ale o tebe". Jak 
osvobozující a obšťastňující je takový po-
stoj pochopí pouze ten, kdo "to zkusí". 
Jakákoli temnota sevře a uzavře do strachu. 
A člověk se v takové chvíli modlí spon-
tánně tak, že bojuje o svou kůži. Ježíš učí, 
jak obelhat temnotu a strach: modlit se ne 
za sebe, ale… za "věc Otce": "Oslav se, 
Otče!". Každá hodina tmy a úzkosti je tak 
šancí předat otěže svého života dobrému 
Otci a volat: "Oslav se! Vždyť ty jsi můj 
Otec." 
A malé zrnko přinese bohaté ovoce. 


