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Ohlášky Úmysly mší svatých            6. 6. – 13. 6.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     6.6. 
 
 
Út      8.6. 
St       9.6. 
Čt    10.6. 
Pá    11.6. 
So    12.6.    
 
 
Ne   13.6. 
  

Za Aloisií Šenkovou - Boží požehnání 
do dalších let a za rodinu Šenkovu  
a Seidlovu 
Za † Jana Starečka a živou rodinu 
Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00 Za † Josefa Šreka, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
16:00 Jerlochovice ______________ 
10:00 Na poděkování za zdárné ukon-
čení oprav farního kostela 

Ne     6.6. 
St       9.6. 
 
Ne   13.6. 

Za † Bohumíra Storzera a otce 
Za † Antonína Feilhauera a živou  
rodinu 
10:00 Fulnek  

Ne     6.6. 
Čt    10.6. 
Ne   13.6. 

Za † o. Jiřího Šenkeříka 
Mše svatá za farnost 
10:00 Fulnek  

Ne     6.6. 
Út      8.6. 
Ne   13.6. 

_____________________________ 
Mše svatá za farnost 
7:30  Na poděkování za 25 let založení 
ostravsko-opavské diecéze a za naše 
pastýře  

Ne     6.6. 
    
Ne   13.6. 
  

Za † Františku Hansgutovou, manžela,  
děti a vnuky  
10:00 Fulnek  

Děrné 

♣ V pátek 11. června od 8 
hodin bude probíhat úklid 
farního kostela. Přijďte pomo-
ci s přípravou chrámu na ne-
dělní slavnost. 
♣ V pátek, o slavnosti Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova, zveme 
na mši svatou v 18 hodin  
do Fulneku.  Při mši svaté  
se zasvětíme Srdci Ježíšovu.  
♣ V sobotu slavíme památku 
Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie. Zveme na mši svatou 
v 8 hodin do Fulneku. 
♣ V sobotu 12. června bude 
mše svatá v 16 hodin 
s nedělní platností v Jerlocho-
vicích. 
♣ Nedělní mše svatá 13. červ-
na bude pouze ve Stachovi-
cích v 7:30 a ve Fulneku dě-
kovná mše svatá v 10 hodin. 
♣ Ochotné kuchařky a pekař-
ky prosíme o napečení dobrot 
na nedělní slavnost, které mů-
žete donést v sobotu večer 
nebo v neděli před mší svatou 
na faru. 
♣ Kostel bude v neděli ote-
vřený od 9 do 18 hodin.  
Od 12 do 18 hodin je potřeba 
zajistit jeho hlídání. Vzadu 
v kostele se můžete zapsat  
na tuto službu.  
♣ Všechny ministranty zveme 
v neděli 13. června ke službě 
u oltáře. Sejdeme se nejpoz-
ději v 9:30 v sakristii. Prosí-
me rodiče o podporu svých 
synů při této službě. 

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

D E N   P Á N Ě 
10. neděle v mezidobí                         6. června        neprodejné 

 

SLAVNOST ZNOVUOTEVŘENÍ 

FARNÍHO KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE FULNEKU 

 

Sobota 12. června 18 hodin 
 

KONCERT VDĚČNOSTI 
 

Účinkují: Novojičínský sbor Ondrášek 

Sbormistr: Josef Zajíček, Klavír: Tomáš Vrána, Hoboj: Alena Jestřebská 

Varhany: David Postránecký - varhaní improvizace 

 

 

 

Neděle 13. června – otevřený kostel od 9 do 18 hodin 
    

   9:30  Modlitba růžence  

10.:00  SLAVNOSTNÍ DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA  

  za zdárný průběh oprav farního kostela, které bude   

  předsedat apoštolský administrátor biskup Martin David 

 

Po bohoslužbě:  
 

 kaple sv. Josefa: projekce hudebních videoklipů z průběhu oprav,   

 oratoř: výstava fotografií z revitalizace 

 recepce: prodej upomínkových předmětů – fotokniha, svíčky,  

magnetky aj. 

 komentovaná prohlídka: 13.00, 15.00 a 17.00   

 farní zahrada: občerstvení (káva, nápoje, řízky…)  

 

„Radostného dárce miluje Bůh“ (2 Kor 9, 7) 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 7. 6. 
2 Kor 1,1-7 
Mt 5,1-12 
Možná i já jsem pocítil pravé 
štěstí, když jsem se něčeho 
vzdal. Nejde zde o ztráty, ale 
naopak o získání pravé svobo-
dy.  
 
ÚTERÝ 8. 6. 
2 Kor 1,18-22 
Mt 5,13-16 
Kéž máme víc zdravého sebe-
vědomí a Kristovo světlo ne-
skrýváme! Pokud je totiž lidé 
neuvidí, budou hledat 
„světélka“ jinde…  
 
STŘEDA 9. 6. 
2 Kor 3,4-11 
Mt 5,17-19 
Ježíšovo naplnění Tóry mělo 
jinou podobu, než očekávali 
jeho současníci. Kéž jsem 
připraven opravovat své za-
běhlé představy o křesťanství 
a o církvi. 
 
ČTVRTEK 10. 6. 
2 Kor 3,15 – 4,1.3-6 
Mt 5,20-26 
Než se spojím s Kristem, 
mám povinnost smířit se s 
lidmi. Do pozdravení pokoje 
chci zahrnout i ty, které 
„nemusím“. Jen tak je 
communio – společenství, 
přijímání jeho Těla pravdivé. 
 
PÁTEK 11. 6. slavnost  
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 
Oz 11,1.3-4.8c-9 

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj 
Hospodin Bůh a řekl mu: „Kde jsi?“  
On odpověděl: „Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a 
bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl.“  
Bůh řekl: „Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě 
jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!“  
Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, ta mi 
dala z toho stromu, a tak jsem jedl.“  
Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“  
Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jed-
la.“  
Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protože jsi to 
udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i di-
vokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát 
prach po všechny dny svého života.  
Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi 
potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti roz-
drtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě.“  

Žalm 130 

U Hospodina je slitování,  
hojné u něho je vykoupení. 

 
Z hlubin volám k tobě, Hospodine, – Pane, vy-
slyš můj hlas! – Tvůj sluch ať je nakloněn – k mé 
snažné prosbě!  
Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, – 
Pane, kdo obstojí? – Ale u tebe je odpuštění, – 
abychom ti mohli v úctě sloužit. 
Doufám v Hospodina, – duše má doufá v jeho 
slovo, – má duše čeká na Pána – více než stráže 
na svítání. 
Více než stráže na svítání – ať čeká Izrael na 
Hospodina, – neboť u Hospodina je slitování, – 
hojné je u něho vykoupení. – On vykoupí Izraele 
– ze všech jeho provinění. 

1. čtení Gn 3,9-15  

2. čtení 2 Kor 4,13 – 5,1  

Bratři! Protože máme téhož ducha víry, jak je 
řečeno v Písmu: „Uvěřil jsem, a proto jsem mlu-

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Jan 19,31-37 
V nejvnitřnějším Ježíšově 
bytí jsou obsaženy všechny 
poklady vědy a umění. Z jeho 
otevřeného boku proudí lita-
nie, nad kterými se chci za-
mýšlet… 
 
SOBOTA 12. 6.  
památka Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 
Iz 61,9-11 
Lk 2,41-51 
Mateřské srdce Panny Marie 
soucítí se všemi, kdo hledají 
Ježíše. Maria ví, co znamená 
pro člověka nejistota. Je nám 
tak blízko! 
 
NEDĚLE 13. 6.  
11. neděle v mezidobí 
Ez 17, 22-24 
2 Kor 5, 6-10 
Mk 4, 26-34 

vil“, věříme i my, a proto také mluvíme. Vždyť 
víme, že ten, který vzkřísil Pána Ježíše, vzkřísí s 
Ježíšem i nás a společně s vámi nás postaví před 
něho.  
Všecko se to přece děje pro vás: čím více se totiž 
rozmnoží milost, tím větší počet lidí bude potom 
projevovat vděčnost k Boží oslavě.  
A proto neklesáme na mysli. Tělo nám sice chát-
rá, ale duše se den ze dne zmlazuje, neboť nyněj-
ší lehké břemeno utrpení zjednává nám nad kaž-
dou míru věčnou tíhu slávy, protože nám neleží 
na srdci věci viditelné, ale neviditelné. Věci vidi-
telné přece pominou, ale neviditelné budou trvat 
věčně.  
Víme totiž, až bude stržen stan, v kterém tady na 
zemi bydlíme, že nám Bůh dá obydlí jiné. Ne 
dům udělaný lidskýma rukama, ale věčný v nebi. 

Evangelium Mk 3,20-35  

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shro-
máždil zástup lidu, takže se nemohli ani najíst. 
Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili 
se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se po-
mátl na rozumu.  
Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o 
Ježíšovi: „Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé 
duchy s pomocí vládce zlých duchů.“  
Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: 
„Jak může satan vyhánět satana? Je-li království 
v sobě rozdvojeno, takové království nemůže 
obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům 
nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti 
sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním 
konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu 
siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka na-
před nespoutá. Teprve potom mu dům může vy-
loupit.  
Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuš-
těno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo 
by se však rouhal Duchu svatému, nedojde od-
puštění navěky, ale bude vinen věčným hří-
chem.“ To řekl proto, že tvrdili: „Je posedlý ne-
čistým duchem.“  

Evangelium Mk 3,20-35  

Přišla jeho matka a jeho pří-
buzní. Zůstali stát venku a 
dali si ho zavolat. Kolem se-
dělo plno lidí. Řekli mu: 
„Tvoje matka a tvoji příbuzní 
se venku po tobě ptají!“  
Odpověděl jim: „Kdo je má 
matka a moji příbuzní?“ A 
rozhlédl se po těch, kteří se-
děli dokola kolem něho, a 
řekl: „To je má matka a to 
jsou moji příbuzní! Každý, 
kdo plní vůli Boží, to je můj 
bratr i sestra i matka.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých            6. 6. – 13. 6.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     6.6. 
 
 
Út      8.6. 
St       9.6. 
Čt    10.6. 
Pá    11.6. 
So    12.6.    
 
 
Ne   13.6. 
  

Za Aloisií Šenkovou - Boží požehnání 
do dalších let a za rodinu Šenkovu  
a Seidlovu 
Za † Jana Starečka a živou rodinu 
Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00 Za † Josefa Šreka, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
16:00 Jerlochovice ______________ 
10:00 Na poděkování za zdárné ukon-
čení oprav farního kostela 

Ne     6.6. 
St       9.6. 
 
Ne   13.6. 

Za † Bohumíra Storzera a otce 
Za † Antonína Feilhauera a živou  
rodinu 
10:00 Fulnek  

Ne     6.6. 
Čt    10.6. 
Ne   13.6. 

Za † o. Jiřího Šenkeříka 
Mše svatá za farnost 
10:00 Fulnek  

Ne     6.6. 
Út      8.6. 
Ne   13.6. 

_____________________________ 
Mše svatá za farnost 
7:30  Na poděkování za 25 let založení 
ostravsko-opavské diecéze a za naše 
pastýře  

Ne     6.6. 
    
Ne   13.6. 
  

Za † Františku Hansgutovou, manžela,  
děti a vnuky  
10:00 Fulnek  

Děrné 

♣ V pátek 11. června od 8 
hodin bude probíhat úklid 
farního kostela. Přijďte pomo-
ci s přípravou chrámu na ne-
dělní slavnost. 
♣ V pátek, o slavnosti Nejsvě-
tějšího Srdce Ježíšova, zveme 
na mši svatou v 18 hodin  
do Fulneku.  Při mši svaté  
se zasvětíme Srdci Ježíšovu.  
♣ V sobotu slavíme památku 
Neposkvrněného Srdce Panny 
Marie. Zveme na mši svatou 
v 8 hodin do Fulneku. 
♣ V sobotu 12. června bude 
mše svatá v 16 hodin 
s nedělní platností v Jerlocho-
vicích. 
♣ Nedělní mše svatá 13. červ-
na bude pouze ve Stachovi-
cích v 7:30 a ve Fulneku dě-
kovná mše svatá v 10 hodin. 
♣ Ochotné kuchařky a pekař-
ky prosíme o napečení dobrot 
na nedělní slavnost, které mů-
žete donést v sobotu večer 
nebo v neděli před mší svatou 
na faru. 
♣ Kostel bude v neděli ote-
vřený od 9 do 18 hodin.  
Od 12 do 18 hodin je potřeba 
zajistit jeho hlídání. Vzadu 
v kostele se můžete zapsat  
na tuto službu.  
♣ Všechny ministranty zveme 
v neděli 13. června ke službě 
u oltáře. Sejdeme se nejpoz-
ději v 9:30 v sakristii. Prosí-
me rodiče o podporu svých 
synů při této službě. 

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

D E N   P Á N Ě 
10. neděle v mezidobí                         6. června        neprodejné 

 

SLAVNOST ZNOVUOTEVŘENÍ 

FARNÍHO KOSTELA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE VE FULNEKU 

 

Sobota 12. června 18 hodin 
 

KONCERT VDĚČNOSTI 
 

Účinkují: Novojičínský sbor Ondrášek 

Sbormistr: Josef Zajíček, Klavír: Tomáš Vrána, Hoboj: Alena Jestřebská 

Varhany: David Postránecký - varhaní improvizace 

 

 

 

Neděle 13. června – otevřený kostel od 9 do 18 hodin 
    

   9:30  Modlitba růžence  

10.:00  SLAVNOSTNÍ DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA  

  za zdárný průběh oprav farního kostela, které bude   

  předsedat apoštolský administrátor biskup Martin David 

 

Po bohoslužbě:  
 

 kaple sv. Josefa: projekce hudebních videoklipů z průběhu oprav,   

 oratoř: výstava fotografií z revitalizace 

 recepce: prodej upomínkových předmětů – fotokniha, svíčky,  

magnetky aj. 

 komentovaná prohlídka: 13.00, 15.00 a 17.00   

 farní zahrada: občerstvení (káva, nápoje, řízky…)  

 

„Radostného dárce miluje Bůh“ (2 Kor 9, 7) 


