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Ohlášky Úmysly mší svatých       25.4.2021 – 2.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   25.4. 
 
 
 
 
Út    27.4. 
St     28.4. 
Čt    29.4. 
Pá    30.4. 
 
So      1.5.    
Ne     2.5. 
  

9:00 Za † Jana Pazderu a živou rodinu 
17:00 Pane, děkujeme ti za dar man-
želství, veď nás jak Ty chceš a prosí-
me o dar zdraví, dary Ducha svatého a 
Boží požehnání pro nás a celou rodinu  
Za † rodinu Fajmovovu 
_____________________________ 
_____________________________ 
Na poděkování paní Marii Erteltové  
za 30 let služby kněžím a farnosti 
  8:00 Mše svatá za farnost 
16:00 Jerlochovice - za Jana Kočíba, 
syny, vnučky s prosbou o Boží  
požehnání  pro živou rodinu 
  9:00  _______________________ 
17:00 ________________________ 

Ne   25.4. 
 
St     28.4. 
Ne     2.5. 
  

Za † Josefa Skočka a Bohumíra  
Storzera 
Za † Jana Hona, rodiče a živou rodinu 
Za † a živou rodinu Patermannovu  
a Vrabcovu 

Ne   25.4. 
Čt    29.4. 
Ne     2.5. 

Kříž 
Bruno Černín 
______________________ 

Ne   25.4. 
Út    27.4. 
Ne     2.5. 

Za † rodinu Mikovu a Šáchovu 
_____________________________ 
Za † rodinu Hiršovu 

Ne   25.4. 
    
Ne     2.5. 
  

Mše svatá za farnost a modlitba za 
všechny hasiče k svátku sv. Floriána 
Za † Drahomíru Dratvovou, manžela, 
sestru a  † rodinu Křivovu a Bartkovu 

Děrné 

♣ Dnes si v církvi připomíná-
me  58. světový den modliteb 
za povolání. 
♣ Ve čtvrtek 29. dubna slaví-
me svátek svaté Kateřiny Si-
enské, patronky Evropy. Zve-
me na mši svatou v 18 hodin 
do Fulneku a v 19 hodin do 
Lukavce. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek 30. 
dubna v 18 hodin do kostela 
ve Fulneku. 
♣ V sobotu 1. května si připo-
mínáme svatého Josefa dělní-
ka. Zveme na mši svatou v 8 
hodin do kostela ve Fulneku a 
v 16 hodin do kostela Nane-
bevzetí Panny Marie 
v Jerlochovicích. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy kostelů. 
♣ Měsíc květen je zvlášť za-
svěcený Matce Boží Panně 
Marii. Zveme Vás všechny 
k modlitbě litanii k Panně 
Marií v rodinách a v naších 
kostelích. Májové pobožnosti 
budou vždy po mši svaté.  
♣ Slavnostní děkovná boho-
služba k znovuotevření koste-
la Nejsvětější Trojice po cel-
kové opravě bude sloužena 
otcem biskupem Martinem 
v neděli 13. června v 10 ho-
din. 
♣ Výuka náboženství na faře 
bude probíhat podle výuky 
dětí ve škole. Ti, kteří jdou do 
školy, ať přijdou na nábožen-
ství.   
♣ Probíhají stavební práce na 
ulici Kostelní – výměna vodo-
vodního řádu. Příjezd k faře je 
omezen. 

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

D E N   P Á N Ě 
4. neděle velikonoční                          25. dubna        neprodejné 

K zamyšlení 

Jsou křesťané takové hloupé ovce? Na-
víc bez rozumu? Na první poslech by 
evangelium takový dojem vzbudit moh-
lo a mohlo by i trochu odradit: kdo by 
chtěl vypadat jako "ovce"? Mussolini 
prohlásil, že je lepší žít jeden den jako 
lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z 
evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty 
"důvtipné", protože 
nalezly cestičku k 
životu. Vědí, že bez 
Krista není možné 
dojít k pastvinám 
skýtajícím potravu. 
Být ovcí nám není 
úplně vrozené: 
chtěli bychom být 
spíše lvy, kteří se 
prosadí silným hla-
sem a vlastní silou, 
"uloví potravu". 
Lev poslouchá svůj 
silný řev, ovce slyší hlas pastýře. Lev 
loví a spoléhá pouze na svou rychlost, 
hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu 
dát, přesněji nechává se k pastvině vést. 
A kdo je ovcí "v duchu evangelia", je 
obezřetný, protože se nechává obdaro-
vat, dovést k "travnatým nivám". Tako-
vý nebude mít nedostatek. 
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k 
pastvinám "stádo" anonymních ovcí. 
Každého volá jménem, každého jinak, 
zcela osobně - tím nejvlastnějším a nej-
důvěrnějším jménem. Toto osobní volá-
ní prozrazuje, že má s každým z nás je-
dinečný vztah. Ví o tom, kde se každý z 
nás nachází - a vábí, přitahuje k sobě 

"provázky lidské něžnosti, provázky milo-
vání". 
Největší paradox nastává však tehdy, když 
křesťan slyší Ježíšův hlas a přitom jde za 
hlasem cizím, když slyší evangelium a při-
tom uvažuje a jedná podle svých citů, podle 
standardu okolí, mediálních hvězd. Když 
považuje Krista za toho lupiče a zloděje, 

který přichází, aby 
plány, touhy a vztahy 
ničil. Není pak lepší 
od takového "pastýře" 
utíkat? Boží slovo nás 
však ubezpečuje, že 
taková představa o 
Kristu by byla napros-
to falešná. Jako dobrý 
pastýř Ježíš totiž vyvá-
dí z našich vysněných 
klamných lučin, které 
neslibují tučnou pas-
tvu, ale jen krátkodobé 

uspokojení pocitu hladu (naše zbožněné 
vztahy, plány, hmotné či duchovní dary). 
To jsou ty klamné pastviny, kde jsou ukryti 
draví vlci, připraveni vyjít a rozsápat. A 
ovce se zachrání tehdy, když se zdrží blíz-
ko svého pastýře, když bedlivě nastraží uši, 
aby nepřeslechly jeho hlas a nevydaly se po 
falešné stezce. 
Poslouchat hlas pastýře, jít za ním to může-
me jen tehdy, když považujeme Krista za 
dobrého pastýře.  
Být lvem znamená být bez Krista, bez živo-
ta. Být ovcí znamená společenství s Kris-
tem, přetékající život. 
Mussolini asi neměl pravdu: je lepší žít sto 
dní jako ovce než jeden den jako lev. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 26. 4. 

Sk 11,1-18 

Jan 10,1-10 

Nebýt Petrova vidění a jeho 

odhodlání, nerozšířilo by se 

Kristovo evangelium mimo 

židovský národ, tedy ani k 

nám. I dnes chce být Pán 

hlásán všude tam, kam se 

nám možná nechce jít. 

 

ÚTERÝ 27. 4. 

Sk 11,19-26 

Jan 10,22-30 

Barnabášovi se podařilo 

získat Šavla pro spolupráci. 

Kéž dovedu i já zapojit 

druhé do Kristova díla! 

 

STŘEDA 28. 4. 

Sk 12,24 – 13,5a 

Jan 12,44-50 

Při pohledu na nově pokřtě-

né o Veliké noci si s radostí 

uvědomuji, že Boží slovo 

se šíří i v dnešní obtížné 

době… 

 

ČTVRTEK 29. 4. svátek 

sv. Kateřiny Sienské 

1 Jan 1,5 – 2,2 

Mt 11,25-30 

Spolupatronka Evropy, žijí-

cí v bouřlivém 14. století, s 

Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: „Přední 

mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme 

odpovídat z dobrého skutku na nemocném 

člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte 

vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu 

Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy 

ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrt-

vých: skrze něho stojí tento člověk před vámi 

zdravý.  

On je ten ‘kámen, který jste vy stavitelé od-

hodili, ale z kterého se stal kámen nárožní’. 

V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem 

není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž 

bychom mohli dojít spásy.“ 

Žalm 118 

Kámen, který stavitelé zavrhli,  

stal se kvádrem nárožním. 

 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho 

milosrdenství trvá navěky. – Lépe je utíkat se 

k Hospodinu – než důvěřovat v člověka. – 

Lépe je utíkat se k Hospodinu – než důvěřo-

vat v mocné.  

Děkuji ti, žes mě vyslyšel – a stal se mou 

spásou. – Kámen, který stavitelé zavrhli, – 

stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým 

řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v 

našich očích.  

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově 

jménu. – Žehnáme vám z Hospodinova do-

mu. – Ty jsi můj Bůh, děkuji ti; – budu tě 

slavit, můj Bože! – Oslavujte Hospodina, 

neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá na-

věky.  

1. čtení Sk 4,8-12 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

jeho temnými i světlými 

stránkami. Dokázala nežít 

ve tmě, ale ve světle. Usmi-

řovala, obnovovala. Vzor 

pro nás! Co mohu udělat 

pro evropské hodnoty já?  

 

PÁTEK 30. 4. 

Sk 13,26-33 

Jan 14,1-6 

Dějiny spásy vrcholí ve 

vzkříšení! Kéž dovedeme 

podobně jako Pavel přiblí-

žit radostnou zvěst těm, 

kdo o ni dnes stojí. Není 

jich málo. 

 

SOBOTA 1. 5.  

Sv. Josefa dělníka 

Sk 13,44-52 

Jan 14,7-14 

Pohané „se radovali a vele-

bili slovo Páně“. Naproti 

tomu ti, kterým bylo hlásá-

ní v první řadě určeno, žár-

lili a poštvali zbožné ženy. 

Není nám to povědomé? 

 

NEDĚLE 2. 5. 

5. neděle velikonoční 

Sk 9,26-31 

1 Jan 3,18-24 

Jan 15,1-8 

2. čtení 1 Jan 3,1-2 

Evangelium Jan 10,11-18 

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pas-

týř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za 

mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak 

vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na 

útěk – a vlk je uchvacuje a rozhání – vždyť 

kdo je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezá-

leží.  

Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a mo-

je ovce znají mne, jako mne zná Otec a já 

znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám 

i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. 

Také ty musím přivést; a uposlechnou mého 

hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pas-

týř.  

Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a 

zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemů-

že vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám 

moc život dát a mám moc ho zase přijmout. 

Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“ 

 

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám 

Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Bo-

žími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás 

svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už 

teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není 

ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, 

budeme mu podobní, a proto ho budeme vi-

dět tak, jak je. 
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školy, ať přijdou na nábožen-
ství.   
♣ Probíhají stavební práce na 
ulici Kostelní – výměna vodo-
vodního řádu. Příjezd k faře je 
omezen. 
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K zamyšlení 

Jsou křesťané takové hloupé ovce? Na-
víc bez rozumu? Na první poslech by 
evangelium takový dojem vzbudit moh-
lo a mohlo by i trochu odradit: kdo by 
chtěl vypadat jako "ovce"? Mussolini 
prohlásil, že je lepší žít jeden den jako 
lev než sto dní jako ovce. Jenže ovce z 
evangelia nejsou zrovna ty hloupé, ale ty 
"důvtipné", protože 
nalezly cestičku k 
životu. Vědí, že bez 
Krista není možné 
dojít k pastvinám 
skýtajícím potravu. 
Být ovcí nám není 
úplně vrozené: 
chtěli bychom být 
spíše lvy, kteří se 
prosadí silným hla-
sem a vlastní silou, 
"uloví potravu". 
Lev poslouchá svůj 
silný řev, ovce slyší hlas pastýře. Lev 
loví a spoléhá pouze na svou rychlost, 
hbitost, sílu. Ovce si nechává potravu 
dát, přesněji nechává se k pastvině vést. 
A kdo je ovcí "v duchu evangelia", je 
obezřetný, protože se nechává obdaro-
vat, dovést k "travnatým nivám". Tako-
vý nebude mít nedostatek. 
Onen dobrý pastýř nevolá a nevede k 
pastvinám "stádo" anonymních ovcí. 
Každého volá jménem, každého jinak, 
zcela osobně - tím nejvlastnějším a nej-
důvěrnějším jménem. Toto osobní volá-
ní prozrazuje, že má s každým z nás je-
dinečný vztah. Ví o tom, kde se každý z 
nás nachází - a vábí, přitahuje k sobě 

"provázky lidské něžnosti, provázky milo-
vání". 
Největší paradox nastává však tehdy, když 
křesťan slyší Ježíšův hlas a přitom jde za 
hlasem cizím, když slyší evangelium a při-
tom uvažuje a jedná podle svých citů, podle 
standardu okolí, mediálních hvězd. Když 
považuje Krista za toho lupiče a zloděje, 

který přichází, aby 
plány, touhy a vztahy 
ničil. Není pak lepší 
od takového "pastýře" 
utíkat? Boží slovo nás 
však ubezpečuje, že 
taková představa o 
Kristu by byla napros-
to falešná. Jako dobrý 
pastýř Ježíš totiž vyvá-
dí z našich vysněných 
klamných lučin, které 
neslibují tučnou pas-
tvu, ale jen krátkodobé 

uspokojení pocitu hladu (naše zbožněné 
vztahy, plány, hmotné či duchovní dary). 
To jsou ty klamné pastviny, kde jsou ukryti 
draví vlci, připraveni vyjít a rozsápat. A 
ovce se zachrání tehdy, když se zdrží blíz-
ko svého pastýře, když bedlivě nastraží uši, 
aby nepřeslechly jeho hlas a nevydaly se po 
falešné stezce. 
Poslouchat hlas pastýře, jít za ním to může-
me jen tehdy, když považujeme Krista za 
dobrého pastýře.  
Být lvem znamená být bez Krista, bez živo-
ta. Být ovcí znamená společenství s Kris-
tem, přetékající život. 
Mussolini asi neměl pravdu: je lepší žít sto 
dní jako ovce než jeden den jako lev. 


