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Ohlášky Úmysly mší svatých             16.5. – 23.5.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   16.5. 
 
Út    18.5. 
 
St     19.5. 
Čt    20.5. 
Pá    21.5. 
So   22.5.    
 
Ne   23.5. 

Za † rodiče Hromádkovy, sestru Marii 
a živou rodinu 
Za † Libuši Borákovou a potřebné  
milosti pro učitele našich dětí 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00  ________________________ 
16:00 Jerlochovice _____________ 
_____________________________ 

So   15.5. 
 
St     19.5. 
Ne   23.5. 

18:00 Za † Annu Skočkovou, za Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † rodiče Bortlovy a živou rodinu 

Ne   16.5. 
Čt    20.5. 
Ne   23.5. 

Na poděkování za dar života 
Za † Rudolfa Pavlíka 
Za † rodinu 

Ne   16.5. 
 
Út    18.5. 
 
 
Ne   23.5. 
  

Za † Karla Mikulce, bratra, rodiče  
a živou rodinu 
Za † Stanislava Vašuta, rodiče z obou 
stran, rodinu Ozaniakovu  
a Berešíkovu a za živou rodinu 
Za † Jana Krhuta, rodiče z obou stran  
a živou rodinu 

Ne   16.5. 
    
Ne   23.5. 
  

Za † Stanislava Adamuse a  † sestru 
Naděždu Konečnou a manžela  
Za všechny živé a † z rodiny Turovské  
z Vrchů a rodiny Víchovy, Křížovy  
a Langrovy z Jančí  

Děrné 

♣ V sobotu 22. května v 19 

hodin, večer před slavností 

Seslání Ducha svatého, zveme 

do kostela Nejsvětější Trojice 

na svatodušní vigilii; součástí 

bude mše svatá a modlitba 

chval za ty, kteří se připravují 

k svátosti biřmování. 

♣ V pátek 28. května proběh-

ne celorepubliková akce Noc 

kostelů. V letošním roce jsou 

pro návštěvníky připraveny 3 

okruhy po sakrálních památ-

kách v okolí Fulneku, Děrné-

ho a Lukavce, jeden bude ur-

čen pro pěší, dva pro cyklisty. 

Na prvních 50 účastníků bude 

čekat malé překvapení.  

♣ V neděli 30. května slavíme 

slavnost Nejsvětější Trojice. 

U příležitosti farní pouti bude  

sloužena v 9 hodin ve farním 

kostele poutní mše svatá  

o. Michalem Krenželokem. 

Mše svatá bude ukončena 

slavnostním požehnáním  

o. Michala. V 15 hodin zveme 

na slavnostní požehnání. 

♣ Prosíme o pomoc při čištění 

oken v kapli svatého Josefa, 

zákristii a společenské míst-

nosti. Úklid je možno prová-

dět individuálně, průběžně, 

dle vašeho času. V kuchyňce 

je umístěný seznam místností, 

které je potřeba uklidit. Pří-

padné informace u o. Jozefa a   

p. Lenky Štefkové. 

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

D E N   P Á N Ě 
7. neděle velikonoční                        16. května        neprodejné 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 17. 5. 

Sk 19,1-8 

Jan 16,29-33 

Ježíš předpovídá svoji budou-

cí opuštěnost. Nechci jej v 

tomto týdnu přípravy na se-

slání Ducha svatého ponechat 

bez své lásky. Spolu s ním 

mohu přemoci lhostejný 

„svět“! 

 

ÚTERÝ 18. 5. 

Sk 20,17-27 

Jan 17,1-11a 

Ježíšova velekněžská modlit-

ba ať mě povzbuzuje ve chví-

lích opuštěnosti. Povzbuzení: 

vždyť právě v těch chvílích 

jsme mu nejblíž! 

 

STŘEDA 19. 5. 

Sk 20,28-38 

Jan 17,11b-19 

Jednota učedníků je výslov-

ným Ježíšovým přáním. Po-

kud mě bolí rozdělení církve 

a vědomí rozdělené společ-

nosti, už tím jsem na dobré 

cestě. Posvěcení Jeho slovem 

nás má vést k cíli. 

 

ČTVRTEK 20. 5. 

Sk 22,30; 23,6-11 

Jan 17,20-26 

Zde prosí Ježíš i za mě: vždyť 

jsem uvěřil skrze hlásání těch, 

které poslal: rodiče, kněze, 

kteří na mě měli vliv… Mohu 

Petr se postavil před bratry – bylo tam shromáž-
děno na sto dvacet lidí – a řekl: „Bratři, muselo 
se splnit to, co v Písmu předpověděl Duch svatý 
skrze Davida o Jidášovi, který se stal vůdcem 
těch, kdo zatkli Ježíše. Počítal se totiž k nám a 
měl účast na této naší službě. Stojí totiž v knize 
Žalmů: ‘Ať jeho dům zpustne, nikdo ať v něm 
nebydlí’ a ‘jeho úřad ať dostane jiný’. Je tedy 
nutné, aby některý z těch mužů, kteří s námi cho-
dili po celou tu dobu, kdy Pán Ježíš mezi námi 
žil, od Janova křtu až do dne, kdy byl od nás 
vzat, aby se jeden z nich stal spolu s námi svěd-
kem jeho zmrtvýchvstání.“  
Vybrali tedy dva: Josefa, kterému se říkalo Bar-
sabáš – příjmení měl Justus – a Matěje. A takto 
se modlili: „Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kte-
rého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal místo v 
této apoštolské službě, kterou Jidáš zrádně opus-
til, aby odešel na místo, kam patřil.“ Losovali 
tedy, a los padl na Matěje. Byl proto přibrán  
k jedenácti apoštolům. 

Žalm 103 

Hospodin si zřídil na nebi trůn.  
 

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, 
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hos-
podina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!  
Jak vysoko je nebe nad zemí, – tak je velká jeho 
láska k těm, kdo se ho bojí. – Jak vzdálen je vý-
chod od západu, – tak vzdaluje od nás naše ne-
pravosti. 
Hospodin si zřídil na nebi trůn – a všechno řídí 
jeho vláda. – Velebte Hospodina, všichni jeho 
andělé, – mocní silou, dbalí jeho rozkazů.  

1. čtení Sk 1,15-17.20-26 

2. čtení 1 Jan 4,11-16 

Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se  
i my navzájem milovat. Boha nikdo nikdy ne-

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

se zamyslet: kdopak uvěří 

skrze moje svědectví? 

 

PÁTEK 21. 5. 

Sk 25,13b-21 

Jan 21,15-19 

Jen ten, kdo totálně miluje, by 

měl v církvi vést druhé. I s 

vědomím rizika, že na něho 

vztáhnou ruce a bude odve-

den, kam nechce. 

 

SOBOTA 22. 5. 

Sk 28,16-20.30-31 

Jan 21,20-25 

Zde je nám ponechán prostor 

pro tušení „mnoha jiných vě-

cí, které Ježíš vykonal“. Oče-

kávaný Duch pravdy kéž vede 

svou církev – tedy i nás, kteří 

o něm svědčíme! 

 

NEDĚLE 23. 5. Slavnost 

Seslání Ducha Svatého 

Sk 2, 1-11 

Gal 5, 16-25 

Jan 15, 26-27; 16, 12-15 

 

Evangelium Jan 17,11b-19 

Ježíš pozdvihl oči k nebi a modlil se: „Otče sva-

tý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, 

aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, 

já jsem je zachovával ve tvém jménu, které jsi mi 

dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul 

kromě toho, který propadl záhubě, aby se naplni-

lo Písmo.  

Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě ve světě, 

aby měli v sobě plnost mé radosti. Dal jsem jim 

tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nej-

sou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.  

Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je za-

chránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já 

nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je 

pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem 

je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby  

i oni byli posvěceni v pravdě.“ 

spatřil. Když se milujeme navzájem, Bůh zůstává 
v nás a jeho láska je v nás přivedena k dokona-
losti. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme 
podle toho, že jsme od něho dostali jeho Ducha.  
My jsme očití svědkové toho, že Otec poslal své-
ho Syna jako spasitele světa. Kdo vyznává,  
že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on  
v Bohu. My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lás-
ku, jakou má Bůh k nám. Bůh je láska; kdo zů-
stává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává  
v něm. 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na pomoc pronásledovaným  křesťa-

nům  se vybralo 17 460 Kč. 

♣ Dnes odpoledne v 15 hodin jste zváni na pout-

ní mši svatou k svatému Janu Nepomuckému  

do Jestřábí. Poutní mše svatá bude sloužena  

za zemřelé manžele Königovy. 

♣ V Jílovci bude sloužena mše svatá s nedělní 

platností v sobotu 22. května v 17 hodin. 
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