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Ohlášky Úmysly mší svatých           13. 6. – 20. 6.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   13.6. 
 
Út    15.6. 
St     16.6. 
Čt    17.6. 
Pá    18.6. 
So    19.6.    
 
 
Ne   20.6. 
  

10:00 Na poděkování za zdárné  
ukončení oprav farního kostela 
Za dar živé víry pro děti a vnoučata 
Mše svatá za farnost 
_____________________________ 
_____________________________ 
  8:00 Na úmysl dárce 
16:00 Jerlochovice - za kněze, kteří 
působili v naší farnosti 
Za † Petra Besedu (manžela i syna)  
a za živou rodinu 

Ne   13.6. 
St     16.6. 
 
Ne   20.6. 
  

10:00 Fulnek  
Za † Josefa Kolovrata a Josefa Lukáše, 
za živou rodinu 
Za † Josefa Skočka st. a za živou  
rodinu 

Ne   13.6. 
Čt    17.6. 
Ne   20.6. 

10:00 Fulnek  
Za † Věru Konrádovou 
Za † Radomíra Brože 

Ne   13.6. 
 
 
Út    15.6. 
Ne   20.6. 

7:30  Na poděkování za 25 let založení 
ostravsko-opavské diecéze a za naše 
pastýře  
_____________________________ 
Za † rodinu Duškovu 

Ne   13.6. 
Ne   20.6. 
  

10:00 Fulnek  
Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče 
a sourozence 

Děrné 

♣ V pátek 18. června zveme 
v 18 hodin na mši svatou  
do Fulneku, kterou bude slou-
žit novokněz David Kase. 
Otec David pochází z rodiště 
otce Jozefa a na kněze byl 
vysvěcen v květnu letošního 
roku. Po mši svaté bude otec 
David udělovat novokněžské 
požehnání.  
♣ V sobotu 19. června bude 
mše svatá v 17 hodin 
s nedělní platností v Jílovci. 
♣ V neděli 27. června zveme 
na pouť ke sv. Janu Křtiteli do 
Lukavce a na pouť ke sv. Pe-
tru a Pavlu do Děrného. Po 
obou poutních mších svatých 
bude následovat eucharistický 
průvod. 

Svatý Josefe při nás stůj. 

Svatý Josefe při nás stůj. 

Náš dům i nás vždy opatruj. 

Vypros Boží požehnání,  

ať nás všeho zlého chrání. 

Ať se láska, svornost množí, 

ať žijeme v bázni Boží. 

Ve ctnostech vždy prospívali 

a do nebe se dostali. 

Proto k tobě voláme,  

o tvou pomoc žádáme. 

Přijmi klíče našeho domu, 

odvrať od nás vždy pohromu. 

Buď ty strážcem všeho statku, 

nedej místo nedostatku. 

Uč nás Boha milovat  

a hříchu se varovat. 

Ať jsme živi zde na světě,  

jak svatá rodina v Nazaretě.  

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

D E N   P Á N Ě 
11. neděle v mezidobí                         13. 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: řízky a párky v rohlíku, káva, pivo, víno, nealko ná-

poje a sladké občerstvení (to vše za dobrovolný příspěvek). 

 

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

PONDĚLÍ 14. 6. 

2 Kor 6,1-10 

Mt 5,38-42 

Nastavení druhé tváře ne-

znamená nechat se 

„otloukat“, ale nastavit 

špatnosti zrcadlo a tak ji 

usvědčit! Možná je třeba 

udělat vždy něco navíc! 

 

ÚTERÝ 15. 6. 

2 Kor 8,1-9 

Mt 5,43-48 

Církev vítězí nad svými 

nepřáteli právě tím, že se za 

ně modlí. Dnes mě Pán 

znovu zve k dokonalosti – 

skutečně chce, abych byl 

jeho obrazem. 

 

STŘEDA 16. 6. 

2 Kor 9,6-11 

Mt 6,1-6.16-18 

Můj vztah k Bohu ať je co 

nejintimnější a nejdůvěr-

nější. Právě ve skrytosti se 

mohu připravit na společné 

slavení s celou církví. Po-

cta vzdávaná veřejně pak 

bude upřímnější. 

 

ČTVRTEK 17. 6.  

2 Kor 11,1-11 

Mt 6,7-15 

Tak praví Pán, Hospodin: „Já vezmu z vr-

cholku vysokého cedru slabou větévku, ulo-

mím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím 

ji sám na vysoko vyčnívající hoře.  

Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene 

větve, vyraší výhonky, ponese plody, stane 

se nádherným cedrem. Pod ním budou 

hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit  

ve stínu jeho ratolestí.  

Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem 

Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji 

strom nízký, dávám uschnout stromu zelené-

mu, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, 

jsem to řekl a učinil.“ 

Žalm 92 

Dobré je chválit Hospodina.  

 

Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé 

jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé milo-

srdenství – a za noci tvou věrnost.  

Spravedlivý pokvete jak palma, – poroste jak 

cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni v do-

mě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích 

našeho Boha.  

Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůsta-

nou šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spra-

vedlivý je Hospodin, – má skála, v němž ne-

ní nepravosti.  

1. čtení Ez 17,22-24 

2. čtení 2 Kor 5,6-10 

Bratři! Jsme ustavičně plni důvěry. Víme,  

že dokud jsme doma v tomto těle, jsme jako 

vyhnanci v cizině, daleko od Pána. To proto, 

že v nynějším stavu v Boha jen věříme, ale 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Vezmu Pána za slovo: kéž 

nás v našich pokušeních 

neopouští! Zamyšlení nad 

tolikrát vyřčenými prosba-

mi mě má přivést k hlubší-

mu pohledu na modlitbu, 

kterou nám odkázal…  

 

PÁTEK 18. 6. 

2 Kor 11,18.21b-30 

Mt 6,19-23 

Čistý a jednoduchý pohled 

je výzvou společnosti, která 

tolik věcí zastírá, kompli-

kuje a snaží se, aby pravda 

nevyšla najevo. I zde může 

Ježíšův pohled uzdravovat! 

 

SOBOTA 19. 6. 

2 Kor 12,1-10 

Mt 6,24-34 

Pokud se opravdu budu ří-

dit těmito slovy, Ježíšův 

klid a pokoj mě udělá 

šťastným a bude ze mě vy-

zařovat i navenek. 

 

NEDĚLE 20. 6. 

12. neděle v mezidobí 

Job 38, 1. 8-11 

2 Kor 5, 14-17 

Mk 4, 35-41 

dosud ho nevidíme. Jsme však plni důvěry  

a chtěli bychom raději opustit domov tělesný 

a odebrat se do domova k Pánu.  

A proto stůj co stůj usilujeme o to, abychom 

se mu líbili, ať už v domově těla zůstáváme, 

nebo se z něho odebíráme. My všichni  

se přece musíme objevit před Kristovým sou-

dem, aby každý dostal odplatu za to, co  

za života udělal dobrého nebo špatného. 

Evangelium Mk 4,26-34 

Ježíš řekl zástupu: „Boží království je podob-

né člověku, který zaseje do země semeno;  

ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, seme-

no klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama 

od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom 

klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak  

se ukáže zralý plod, hned člověk vezme srp, 

protože nastaly žně.“  

Řekl také: „K čemu přirovnáme Boží králov-

ství nebo jakým podobenstvím ho znázorní-

me? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá 

do země, je menší než všechna semena na 

zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá 

všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak 

velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho 

stínu.“  

Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal 

Boží slovo, jak to mohli pochopit. Bez podo-

benství k nim nemluvil. Když však byl  

se svými učedníky sám, všechno vysvětloval. 

Zpěv před evangeliem 

Aleluja. Semeno je Boží slovo, rozsévač  

je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá 

navěky. Aleluja. 
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