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Ohlášky Úmysly mší svatých            30. 5. – 6. 6.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   30.5. 
 
Út      1.6. 
St       2.6. 
Čt      3.6. 
 
Pá      4.6. 
So      5.6.    
 
Ne     6.6. 
  

Za † Petra Šulka, rodiče Šulkovy  
a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
_____________________________ 
18:00 Za potřebné milosti pro kněze; 
za nová  kněžská povolání 
_____________________________  
  8:00 ________________________ 
16:00 ________________________ 
Za Aloisií Šenkovou - Boží požehnání 
do dalších let a za rodinu Šenkovu  
a Seidlovu 

Ne   30.5. 
St       2.6. 
Ne     6.6. 

Za † rodiče Šindlerovy a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za † Bohumíra Storzera a otce 

Ne   30.5. 
Čt      3.6. 
Ne     6.6. 

Za rodinu Gebauerovu 
Mše svatá za farnost 
Za † o. Jiřího Šenkeříka 

Ne   30.5. 
 
Út      1.6. 
Ne     6.6. 

Za † Václava Moravce, manželku  
a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
_____________________________ 

Ne   30.5. 
Ne     6.6. 
  

Za † rodinu  Melarovu a Adamusovu 
Za † Františku Hansgutovou, manžela,  
děti a vnuky  

Děrné 

♣ Dnes odpoledne v 15 hodin 
zveme do  farního kostela  
na eucharistické  požehnání.  
♣ Děkujeme všem, kteří se 
zasloužili o zdárný průběh 
Noci kostelů a také těm, kteří 
pomáhají s úklidem kostel-
ních prostor. 
♣ Na slavnost Božího Těla 
zveme ve čtvrtek 3. června 
v 18 hodin do farního kostela 
a v 19 hodin do Lukavce. Po 
mši svaté bude výstav Nejsvě-
tější Svátosti, litanie 
k Nejsvětějšímu Srdci Páně   
a eucharistické požehnání.  
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. V tomto týdnu bu-
deme navštěvovat nemocné. 
Po mši svaté zveme modlitbě 
litanii k Nejsvětějšímu Srdci 
Páně. U příležitosti prvního 
pátku v měsíci zveme na ves-
nicích vždy půl hodiny před 
mší svatou a ve Fulneku od 
17 hodin ke svátosti smíření. 
♣ Děti, které vloni přistoupily 
k 1. svatému přijímání a jejich 
rodiny, zveme v pátek ke svá-
tosti smíření a v neděli 6. 
června do Fulneku na děkov-
nou mši svatou. 
♣ V sobotu 5. června zveme 
v 17 hodin na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřábí. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy kostelů. 
♣ Na děkovnou bohoslužbu, 
slouženou otcem biskupem 
Martinem Davidem, za zdár-
ný průběh oprav farního kos-
tela zveme v neděli 13. června 
v 10 hodin. V 7:30 bude mše 
svatá ve Stachovicích. 

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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Nejsvětější Trojice           30. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Při slavení mše svaté můžeme stát někde 
vzadu za sloupem, přihlížíme dění, sna-
žíme se soustředit, ale 
myšlenky nám letí ně-
kde nad naší krajinou, 
opakujeme bez nějaké 
pozornosti nebo emoce 
odpovědi nebo nauče-
né modlitby. Sem tam 
se nás něco dotkne, ale 
je to jen jiskra, která 
nic nezapálí. Možná 
kazatel, rýpe nejvíc, 
takže odcházíme na-
štvaní, dovolil si být 
osobní. 
Kdyby se nás někdo 
před kostelem zeptal 
na jednoduchou otázku 
týkající se duchovního 
života (kterou budeme 
považovat za provoka-
ci), nebudeme znát 
odpověď: Co je víra? 
Co je modlitba? Jak se 
modlit s užitkem? Pře-
vyprávěj mi evangeli-
um? Jmenuj desatero, 
abych podle něho 
mohl žít? Kým je pro 
tebe Bůh? Kým je Duch svatý? Co je 
vlastně mše? K čemu je dobrý křest? Je 
požehnaná věc lepší než nepožehnaná? 
Nežijeme náhodou vztah k Bohu (to 
znamená víru) nějak pasivně, jako po-

vinnost navíc, jako mlhavou intuici? Neži-
jeme svůj život bez otázek? Bůh je. A teč-

ka. Ale on je pro nás 
otazníkem! „Jen se ptej,“ 
vyzývá Mojžíš nejen lid, 
který má před sebou, ale i 
nás, kteří jsme  shromáž-
děni v domě Božím. 
Nemohu pochopit, jak 
může být věřící člověk 
bez otázek po Bohu. Měli 
bychom prahnout, žíznit 
po poznání. Zdroj je na 
prvním místě modlitba a 
nejvýše ze všech modli-
teb stojí eucharistie, za ní 
se řadí adorace, rozjímá-
ní, hledání v Písmu sva-
tém. Další studánkou svě-
ží občerstvující vody je 
hlas církve, který je za-
chován v Katechismu 
katolické církve, v doku-
mentech učitelského úřa-
du církve a živě v hlase 
papeže, biskupů a kněží. 
Metody hledání nejprve 
otázek a pak i odpovědí 
jsou rozjímání před Boží 
tváří, přemýšlení, učení 

se, rozhovor. 
Ptejme se, hledejme, sdílejme své otazníky 
o hlubinách Božích. Žijeme tak na povrchu 
svatých tajemstvích. Bůh není uzavřen, on 
nás zve. Nemůže udělat víc, řada je na nás.  



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ svátek  

Navštívení Panny Marie 

Řím 12,9-16a 

Lk 1,39-56 

Pokorní, ponížení, hladoví 

dojdou u našeho Boha ra-

dosti a naplnění. Mocným, 

pyšným, bohatým a přesy-

ceným se náš Bůh nevnu-

cuje. 

 

ÚTERÝ 1. 6. 

Tob 2,9-14 

Mk 12,13-17 

Tobiáš je i přes svoji věr-

nost Zákonu tvrdě zkoušen. 

Kromě oslepnutí snáší  

i výčitky nejbližších. Jeho 

vztah k Bohu se v četných 

protivenstvích tříbí… 

 

STŘEDA 2. 6. 

Tob 3,1-11a.16-17a 

Mk 12,18-27 

Anděl, Boží posel, uzdra-

vuje. Povzbuzení pro mě  

v těžké době: je zde někdo, 

kdo to se mnou myslí dob-

ře! 

 

ČTVRTEK slavnost  

Těla a Krve Páně 

Ex 24,3-8 

Mk 14,12-16.22-26 

Společenství učedníků  

Mojžíš řekl lidu: „Ptej se dávných dob, které 
tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člo-
věka na zemi, ptej se od jednoho konce nebes 
k druhému: stalo se někdy něco tak velkého 
nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký 
národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, 
jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zku-
sil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ upro-
střed jiného národa zkouškami, znameními, 
divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým 
ramenem, úžasnými děsnými činy, jak  
pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, 
před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes  
a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře 
na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. 
Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, kte-
ré ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvo-
ji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, 
kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy.“ 

Žalm 33 

Blaze lidu,  
který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 
 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé 
je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a prá-
vo, – země je plná Hospodinovy milosti.  
Jeho slovem vznikla nebesa, – dechem jeho 
úst všechen jejich zástup. – On totiž řekl —  
a stalo se, – on poručil — a vše povstalo.  
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho 
bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – 
aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim 
život zachoval za hladu.  
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je 
naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hos-
podine, tvé milosrdenství, – jak doufáme  
v tebe.  

1. čtení Dt 4,32-34.39-40 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

s Kristem prožívám  

i v dnešních nelehkých ča-

sech… Vždyť on je s námi 

vždy, když slavíme eucha-

ristii. Tato trvalá přítom-

nost Pána ať je povzbuze-

ním i pro naše bratrské 

vztahy!  

 

PÁTEK 4. 6. 

Tob 11,5-17 

Mk 12,35-37 

Tobiáš je uzdraven. Zrak  

je mu vrácen díky rybě, 

která byla vždy pro křesťa-

ny symbolem Ježíše Krista. 

A právě on i dnes uzdravu-

je naši slepotu. 

 

SOBOTA 5. 6. 

Tob 12,1.5-15.20 

Mk 12,38-44 

Rafael provázel naše hrdi-

ny celým příběhem knihy 

Tobiáš. Byl poslem, který 

uzdravuje. Byl s nimi i teh-

dy, když si jeho přítomnost 

neuvědomovali; a podobně 

je tomu dnes. 

 

NEDĚLE 6.6. 

10. neděle v mezidobí 

Gn 3, 9-15   

2 Kor 4, 13-5, 1  

Mk 3, 20-35 

Zpěv před evangeliem 

2. čtení Řím 8,14-17 

Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím 
Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste 
přece ducha otroctví, že byste museli zase 
znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha 
těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto může-
me volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším du-
chem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme 
Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: 
dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme 
ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spo-
lu s ním dojít slávy. 

Evangelium Mt 28,16-20 

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, 
Bohu, který je, který byl a který přijde.  
Aleluja. 

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na ho-
ru, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli 
se mu, někteří však měli pochybnosti.  
Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi 
dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte 
tedy, získejte za učedníky všechny národy, 
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svaté-
ho a učte je zachovávat všechno, co jsem 
vám přikázal.  
Hle, já jsem s vámi po všechny dny až  
do konce světa!“ 
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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Nejsvětější Trojice           30. května        neprodejné 

K zamyšlení 

Při slavení mše svaté můžeme stát někde 
vzadu za sloupem, přihlížíme dění, sna-
žíme se soustředit, ale 
myšlenky nám letí ně-
kde nad naší krajinou, 
opakujeme bez nějaké 
pozornosti nebo emoce 
odpovědi nebo nauče-
né modlitby. Sem tam 
se nás něco dotkne, ale 
je to jen jiskra, která 
nic nezapálí. Možná 
kazatel, rýpe nejvíc, 
takže odcházíme na-
štvaní, dovolil si být 
osobní. 
Kdyby se nás někdo 
před kostelem zeptal 
na jednoduchou otázku 
týkající se duchovního 
života (kterou budeme 
považovat za provoka-
ci), nebudeme znát 
odpověď: Co je víra? 
Co je modlitba? Jak se 
modlit s užitkem? Pře-
vyprávěj mi evangeli-
um? Jmenuj desatero, 
abych podle něho 
mohl žít? Kým je pro 
tebe Bůh? Kým je Duch svatý? Co je 
vlastně mše? K čemu je dobrý křest? Je 
požehnaná věc lepší než nepožehnaná? 
Nežijeme náhodou vztah k Bohu (to 
znamená víru) nějak pasivně, jako po-

vinnost navíc, jako mlhavou intuici? Neži-
jeme svůj život bez otázek? Bůh je. A teč-

ka. Ale on je pro nás 
otazníkem! „Jen se ptej,“ 
vyzývá Mojžíš nejen lid, 
který má před sebou, ale i 
nás, kteří jsme  shromáž-
děni v domě Božím. 
Nemohu pochopit, jak 
může být věřící člověk 
bez otázek po Bohu. Měli 
bychom prahnout, žíznit 
po poznání. Zdroj je na 
prvním místě modlitba a 
nejvýše ze všech modli-
teb stojí eucharistie, za ní 
se řadí adorace, rozjímá-
ní, hledání v Písmu sva-
tém. Další studánkou svě-
ží občerstvující vody je 
hlas církve, který je za-
chován v Katechismu 
katolické církve, v doku-
mentech učitelského úřa-
du církve a živě v hlase 
papeže, biskupů a kněží. 
Metody hledání nejprve 
otázek a pak i odpovědí 
jsou rozjímání před Boží 
tváří, přemýšlení, učení 

se, rozhovor. 
Ptejme se, hledejme, sdílejme své otazníky 
o hlubinách Božích. Žijeme tak na povrchu 
svatých tajemstvích. Bůh není uzavřen, on 
nás zve. Nemůže udělat víc, řada je na nás.  


