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4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých      4.4.2021 – 11.4.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     4.4. 
 
 
 
Po      5.4. 
Út      6.4. 
St       7.4. 
Čt      8.4. 
 
Pá      9.4. 
 
So    10.4.    
 
 
Ne   11.4. 
  

 9:00 Za dárce a dobrodince zdejšího 
chrámu 

17:00 Za † Jana Dorušáka, manžele 
Kušnierovy a živou rodinu 

Za † Rudolfa Dindorfa 
________________________ 
Za dar víry a lásky v rodinách 
Za kněze a za nová kněžská a řeholní 
povolání 
Za † Jidřišku Šulkovou, rodiče 
Šindlerové a živou rodinu 
  8:00 ___________________ 
16:00 Jerlochovice Za † Alenu  
           Přibylovou a manžela  
  9:00 Mše svatá za farnost 
17:00 ___________________ 

Ne     4.4. 
 
Po      5.4. 
St       7.4. 
Ne   11.4. 

Za † Antonína a Zdeňku  
Svobodníkovy a za živou rodinu 
Na úmysl dárce 
Mše svatá za farnost 
Za rodinu Chrástkovu 

Ne     4.4. 
 
Po      5.4. 
Čt      8.4. 
Ne   11.4. 

Za jezdce okolo osení, za požehnanou 
úrodu 
David 
Za členy živého růžence 
_______________________ 

Ne     4.4. 
 
Po      5.4. 
Út      6.4. 
Ne   11.4. 

Za † Rudolfa Křivu,  
rodiče a živou rodinu 
_________________________ 
Za † Miroslava Vaněčka 
_________________________ 

Ne     4.4. 
 
 
Po      5.4. 
Ne   11.4. 
  

Za † Hermínu Krestovou, manžela, 
syna  Jaroslava, dceru Vlastu  
a ochranu pro živou rodinu 
Za † rodinu Urbanovu a živou rodinu 
Za † Bedřicha Víchu, manželky, rodiče 
a sourozence z obou stran 

Děrné 

♣ Dnes o slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně jste  
srdečně zváni v 15 hodin na 
slavnostní požehnání zakon-
čené slavným TE DEUM.  Na 
mši svatou zveme v 17 hodin.  
♣ Na velikonoční pondělí bu-
dou mše svaté ve všech koste-
lích naší farnosti. Mše svatá 
v 17 hodin ve Fulneku nebu-
de. 
♣ V sobotu 10. dubna v 17 
hodin zveme na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřábí. 
♣ O 2. neděli velikonoční – 
neděli Božího milosrdenství 
11. dubna budou mše svaté ve 
všech kostelích. Odpoledne 
zveme v 15 hodin na slavnost-
ní požehnání a v 17 hodin na 
mši svatou.  
♣  V této nelehké, náročné 
době nabízíme od neděle Bo-
žího milosrdenství putování 
ostatků sv. Faustyny Kowal-
ské a blahoslaveného Richar-
da Henkese SAC. Rodiny ne-
bo jednotlivci, kteří by chtěli 
vyprošovat posilu a požehnání 
pro sebe a své blízké u ostat-
ků ve svých domovech, se 
mohou přihlásit v zákristii. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Požehnané Velikonoce.  

Aleluja. 

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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně            4. dubna        neprodejné 

K zamyšlení 

Bůh nového začátku 
 
Vzkříšením Ježíšovým Bůh se prokázal 
nejen jako Stvořitel, jehož tvůrčí dílo 
stále pokračuje, ale především jako mi-
lující Otec. Jen lásce je vlastní, že stále 
znovu začíná a právě 
tam, kde je podle lid-
ských měřítek jen prázd-
nota, bezvýchodná situa-
ce. Vzpomeňme na Abra-
háma. Co mu byl platný 
příslib, že bude praotcem 
velkého národa, když 
neměl potomka? A přece 
uvěřil on, vyhaslý stařec, 
Bohu, že mu dá syna. 
Uvěřil, protože věděl, že 
Bůh „oživuje mrtvé a 
volá k životu to, co není, 
aby to bylo“. Tak podle 
svatého Pavla se stal 
Abrahám vzorem naší 
víry v Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. Také 
sám Ježíš hlásal Boha, 
jehož možnosti jsou nevyčerpatelné. 
Bůh není jen všemohoucí Stvořitel nebe 
a země, ale také Otec, který svou tvůrčí 
láskou všechno předchází. Není vázán 
na předpoklady z naší strany, zbožnost, 
dobré skutky, počestný život, ale je 
schopen začít také něco s lidmi, kteří 
uvázli na dně, kteří ztroskotali. Na mar-
notratném synovi ukazuje Ježíš, že ten, 
který je na konci, který je už považován 
za mrtvého, může znovu ožít, protože 
Boží láska nepřestává pracovat tam, kde 

je každá lidská námaha marná. A tak nejen 
víra v Boha Stvořitele, ale také víra v Boha 
milosrdného nám pomáhá uvěřit v Ježíšovo 
vzkříšení. Neměl by tento Bůh Ježíšův, je-
ho přirozený Otec, přispěchat svému Syno-
vi na pomoc a dát mu nový život, když jeho 

tělo vykrvácelo na kříži a 
když tím osvědčil poslušnost 
až k obětování vlastního ži-
vota? 
 
Bůh není příštipkář 
Samozřejmě, že Bůh nevytrhl 
Ježíše z rukou vojáků, neza-
bránil, aby ho neukřižovali, 
neseslal blesk nebo anděla, 
který by prohlásil, že Ježíš je 
opravdu Mesiáš. Proč to neu-
dělal? Protože není příštip-
kář, nestaví na rozviklaných 
základech světa. Nesnaží se 
lidskou zvůli přetrumfnout 
větší mocí. Obnova světa 
musí začít tam, kde všechny 
světské hodnoty ztroskotaly. 
Bůh tvoří svět z ničeho, proto 

vytváří i nové lidstvo z pohromy Velkého 
pátku, ze zhrouceného Ježíšova poslání, z 
jeho smrti otroka, z toho, co v očích světa 
je méně než nic. Smrtí Ježíšovou skončily 
dějiny lidské vzpoury, dějiny hříchu a zača-
ly dějiny spásy. Ježíš svým vzkříšením není 
jen Adam nového lidstva, prvním z těch, co 
vstali z mrtvých, hlavou církve, ale také 
dárcem spásy, Vykupitelem, který nejen 
umířil lidstvo s Bohem, ale „způsobil mu 
pokoj“ darem nového, věčného života v 
milosti.  



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 5. 4. 

Sk 2,14.22b-33  

Mt 28,8-15 

Ježíš jde naproti ženám, 

plným „strachu i radosti“. 

Jde vstříc i nám, když se jej 

snažíme zvěstovat druhým. 

 

ÚTERÝ 6. 4. 

Sk 2,36-41   

Jan 20,11-18 

Pláč Marie Magdaleny se 

mění v radost. Čím víc kdo 

s Ježíšem prožívá úzkosti, 

tím větší radost má z jeho 

oslavení. A rychle běží a 

svou radost předává dál. 

 

STŘEDA 7. 4. 

Sk 3,1-10   

Lk 24,13-35 

Pán dokáže odhalovat smy-

sl Písma tak, že hoří srdce. 

Pane, zůstávej se svou 

církví, aby podobně odpo-

vídala hledajícím, kterých 

je v naší době tolik… 

 

ČTVRTEK 8. 4. 

Sk 3,11-26   

Lk 24,35-48 

Příslib „vyzbrojení mocí z 

výsosti“ je onou plností a 

završením Kristova utrpení. 

Zjevuje se zde komunikace, 

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se 
po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v 
Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh 
pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Na-
zareta, jak on všude procházel, prokazoval 
dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravo-
val všechny, které opanoval ďábel.  
A my jsme svědky všeho toho, co konal v 
Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na 
dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkří-
sil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne vše-
mu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvo-
lil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli 
a pili po jeho zmrtvýchvstání.  
On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se 
vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem 
ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O 
něm vydávají svědectví všichni proroci, že 
skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, 
kdo v něho věří.“ 

Žalm 118 

Toto je den, který připravil Pán,  
jásejme a radujme se z něho!  

 
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho 
milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne 
dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá na 
věky.“  
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hos-
podinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, 
ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových 
činech.  
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvá-
drem nárožním. – Hospodinovým řízením se 
tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.  

1. čtení Sk 10,34a.37-43 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

společenství Trojice, kdy 

každá „osoba“ odkazuje v 

lásce na druhou.  

 

PÁTEK 9. 4. 

Sk 4,1-12   

Jan 21,1-14 

Setkání s Ježíšem toto ráno 

je plné překvapení. Noci, 

které následovaly po Po-

slední večeři, vyústily ve 

snídani na břehu jezera. 

Pane, kéž se s tebou probu-

dím ze svých nejistot… 

 

SOBOTA 10. 4. 

Sk 4,13-21   

Mk 16,9-15 

Pokárání za nevěru vyústí v 

poslání. Poslání do celého 

světa a výzvu k hlásání 

„všemu tvorstvu“. Při plně-

ní tohoto Pánova odkazu se 

i moje víra prohloubí, posí-

lí. 

 

NEDĚLE 11. 4. 

2. neděle velikonoční  

neděle  

Božího milosrdenství 

Sk 4,32-35 

1 Jan 5,1-6 

Jan 20,19-31 

 

2. čtení Kol 3,1-4  

Evangelium Jan 20,1-9 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská 
časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že 
je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k 
Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníko-
vi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali 
Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“  
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili 
ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý 
učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke 
hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že 
tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.  
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do 
hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, 
neležela u těch pruhů plátna, ale složená 
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten 
druhý učedník, který přišel ke hrobu první, 
viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, 
že Ježíš musí vstát z mrtvých. 

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, 
usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus 
po Boží pravici. Na to myslete, co pochází 
shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už 
mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. 
Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i 
vy s ním ukážete ve slávě. 

Týden milosrdenství 

Od neděle 4. dubna do soboty 10. dubna 
vždy od 15 do 22 hodin zveme k modlitební 
iniciativě Týden milosrdenství se společným 
úmyslem: za nemocné, osamocené, umírající, 
za ty, kteří se o ně starají – lékaře, sestry, 
dobrovolníky, a také za všechny zemřelé a 
jejich rodiny. Přihlásit se můžete: https://
docs.google.com/spreadsheets/
d/1YYrN3QgHiI2yvB7QSqUI6fcZZ5KZH
W4qSrEMHoW1aQc/edit?usp=sharing. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 
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Pláč Marie Magdaleny se 
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dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravo-
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společenství Trojice, kdy 

každá „osoba“ odkazuje v 

lásce na druhou.  

 

PÁTEK 9. 4. 
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Setkání s Ježíšem toto ráno 
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dím ze svých nejistot… 

 

SOBOTA 10. 4. 

Sk 4,13-21   

Mk 16,9-15 

Pokárání za nevěru vyústí v 
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Božího milosrdenství 

Sk 4,32-35 

1 Jan 5,1-6 

Jan 20,19-31 

 

2. čtení Kol 3,1-4  

Evangelium Jan 20,1-9 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská 
časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že 
je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k 
Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníko-
vi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali 
Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“  
Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili 
ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý 
učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke 
hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že 
tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel.  
Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do 
hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. 
Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, 
neležela u těch pruhů plátna, ale složená 
zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten 
druhý učedník, který přišel ke hrobu první, 
viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, 
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po Boží pravici. Na to myslete, co pochází 
shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už 
mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. 
Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i 
vy s ním ukážete ve slávě. 

Týden milosrdenství 

Od neděle 4. dubna do soboty 10. dubna 
vždy od 15 do 22 hodin zveme k modlitební 
iniciativě Týden milosrdenství se společným 
úmyslem: za nemocné, osamocené, umírající, 
za ty, kteří se o ně starají – lékaře, sestry, 
dobrovolníky, a také za všechny zemřelé a 
jejich rodiny. Přihlásit se můžete: https://
docs.google.com/spreadsheets/
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W4qSrEMHoW1aQc/edit?usp=sharing. 
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4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých      4.4.2021 – 11.4.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     4.4. 
 
 
 
Po      5.4. 
Út      6.4. 
St       7.4. 
Čt      8.4. 
 
Pá      9.4. 
 
So    10.4.    
 
 
Ne   11.4. 
  

 9:00 Za dárce a dobrodince zdejšího 
chrámu 

17:00 Za † Jana Dorušáka, manžele 
Kušnierovy a živou rodinu 

Za † Rudolfa Dindorfa 
________________________ 
Za dar víry a lásky v rodinách 
Za kněze a za nová kněžská a řeholní 
povolání 
Za † Jidřišku Šulkovou, rodiče 
Šindlerové a živou rodinu 
  8:00 ___________________ 
16:00 Jerlochovice Za † Alenu  
           Přibylovou a manžela  
  9:00 Mše svatá za farnost 
17:00 ___________________ 

Ne     4.4. 
 
Po      5.4. 
St       7.4. 
Ne   11.4. 

Za † Antonína a Zdeňku  
Svobodníkovy a za živou rodinu 
Na úmysl dárce 
Mše svatá za farnost 
Za rodinu Chrástkovu 

Ne     4.4. 
 
Po      5.4. 
Čt      8.4. 
Ne   11.4. 

Za jezdce okolo osení, za požehnanou 
úrodu 
David 
Za členy živého růžence 
_______________________ 

Ne     4.4. 
 
Po      5.4. 
Út      6.4. 
Ne   11.4. 

Za † Rudolfa Křivu,  
rodiče a živou rodinu 
_________________________ 
Za † Miroslava Vaněčka 
_________________________ 

Ne     4.4. 
 
 
Po      5.4. 
Ne   11.4. 
  

Za † Hermínu Krestovou, manžela, 
syna  Jaroslava, dceru Vlastu  
a ochranu pro živou rodinu 
Za † rodinu Urbanovu a živou rodinu 
Za † Bedřicha Víchu, manželky, rodiče 
a sourozence z obou stran 

Děrné 

♣ Dnes o slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně jste  
srdečně zváni v 15 hodin na 
slavnostní požehnání zakon-
čené slavným TE DEUM.  Na 
mši svatou zveme v 17 hodin.  
♣ Na velikonoční pondělí bu-
dou mše svaté ve všech koste-
lích naší farnosti. Mše svatá 
v 17 hodin ve Fulneku nebu-
de. 
♣ V sobotu 10. dubna v 17 
hodin zveme na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřábí. 
♣ O 2. neděli velikonoční – 
neděli Božího milosrdenství 
11. dubna budou mše svaté ve 
všech kostelích. Odpoledne 
zveme v 15 hodin na slavnost-
ní požehnání a v 17 hodin na 
mši svatou.  
♣  V této nelehké, náročné 
době nabízíme od neděle Bo-
žího milosrdenství putování 
ostatků sv. Faustyny Kowal-
ské a blahoslaveného Richar-
da Henkese SAC. Rodiny ne-
bo jednotlivci, kteří by chtěli 
vyprošovat posilu a požehnání 
pro sebe a své blízké u ostat-
ků ve svých domovech, se 
mohou přihlásit v zákristii. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Požehnané Velikonoce.  

Aleluja. 

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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně            4. dubna        neprodejné 

K zamyšlení 

Bůh nového začátku 
 
Vzkříšením Ježíšovým Bůh se prokázal 
nejen jako Stvořitel, jehož tvůrčí dílo 
stále pokračuje, ale především jako mi-
lující Otec. Jen lásce je vlastní, že stále 
znovu začíná a právě 
tam, kde je podle lid-
ských měřítek jen prázd-
nota, bezvýchodná situa-
ce. Vzpomeňme na Abra-
háma. Co mu byl platný 
příslib, že bude praotcem 
velkého národa, když 
neměl potomka? A přece 
uvěřil on, vyhaslý stařec, 
Bohu, že mu dá syna. 
Uvěřil, protože věděl, že 
Bůh „oživuje mrtvé a 
volá k životu to, co není, 
aby to bylo“. Tak podle 
svatého Pavla se stal 
Abrahám vzorem naší 
víry v Ježíšovo 
zmrtvýchvstání. Také 
sám Ježíš hlásal Boha, 
jehož možnosti jsou nevyčerpatelné. 
Bůh není jen všemohoucí Stvořitel nebe 
a země, ale také Otec, který svou tvůrčí 
láskou všechno předchází. Není vázán 
na předpoklady z naší strany, zbožnost, 
dobré skutky, počestný život, ale je 
schopen začít také něco s lidmi, kteří 
uvázli na dně, kteří ztroskotali. Na mar-
notratném synovi ukazuje Ježíš, že ten, 
který je na konci, který je už považován 
za mrtvého, může znovu ožít, protože 
Boží láska nepřestává pracovat tam, kde 

je každá lidská námaha marná. A tak nejen 
víra v Boha Stvořitele, ale také víra v Boha 
milosrdného nám pomáhá uvěřit v Ježíšovo 
vzkříšení. Neměl by tento Bůh Ježíšův, je-
ho přirozený Otec, přispěchat svému Syno-
vi na pomoc a dát mu nový život, když jeho 

tělo vykrvácelo na kříži a 
když tím osvědčil poslušnost 
až k obětování vlastního ži-
vota? 
 
Bůh není příštipkář 
Samozřejmě, že Bůh nevytrhl 
Ježíše z rukou vojáků, neza-
bránil, aby ho neukřižovali, 
neseslal blesk nebo anděla, 
který by prohlásil, že Ježíš je 
opravdu Mesiáš. Proč to neu-
dělal? Protože není příštip-
kář, nestaví na rozviklaných 
základech světa. Nesnaží se 
lidskou zvůli přetrumfnout 
větší mocí. Obnova světa 
musí začít tam, kde všechny 
světské hodnoty ztroskotaly. 
Bůh tvoří svět z ničeho, proto 

vytváří i nové lidstvo z pohromy Velkého 
pátku, ze zhrouceného Ježíšova poslání, z 
jeho smrti otroka, z toho, co v očích světa 
je méně než nic. Smrtí Ježíšovou skončily 
dějiny lidské vzpoury, dějiny hříchu a zača-
ly dějiny spásy. Ježíš svým vzkříšením není 
jen Adam nového lidstva, prvním z těch, co 
vstali z mrtvých, hlavou církve, ale také 
dárcem spásy, Vykupitelem, který nejen 
umířil lidstvo s Bohem, ale „způsobil mu 
pokoj“ darem nového, věčného života v 
milosti.  


