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Ohlášky Úmysly mší svatých            20.6. – 27.6. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   20.6. 
 
Út    22.6. 
St     23.6. 
 
Čt   24.6. 
Pá    25.6. 
 
 
So    26.6.    
 
Ne   27.6. 
  

Za † Petra Besedu (manžela i syna)  
a za živou rodinu 
Za † Helenu Krausovou 
Za † rodinu Ivánkovu, švagra  
a požehnání pro živou rodinu 
Za † Jana Sokola, manželku a dceru 
Za † bratra Josefa, za † rodiče  
a sourozence s prosbou o požehání  
pro živou rodinu  
8:00 __________________________ 
16:00 Jerlochovice ______________ 
Na poděkování za uplynulý školní  
a katechetický rok s prosbou o Boží 
ochranu v době prázdnin a dovolených 

Ne   20.6. 
 
St     23.6. 
Ne   27.6. 

Za † Josefa Skočka st. a za živou  
rodinu 
Za † rodiče Ludvíkovy a živou rodinu 
9:00 Mše svatá za farnost 

Ne   20.6. 
Čt   24.6. 
Ne   27.6. 

Za † Radomíra Brože 
Za rodinu Šindlerovu 
Na úmysl dárce 

Ne   20.6. 
Út    22.6. 
  
Ne   27.6. 
  

Za † rodinu Duškovu 
Za † Jana Hrstku, manželku, 3 syny, 
dceru a 2 zetě 
Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
syny, Annu Obšivačovou, Evu  
Sýkorovou a živou rodinu 

Ne   20.6. 
    
Ne   27.6. 
  

Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče 
a sourozence 
Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu 
a za živou rodinu 

Děrné 

s promluvou, příležitost ke 

svátosti smíření. 

♣ V neděli 27. června zveme 

v 9 hodin na poutní mši sva-

tou ke sv. Petru a Pavlu do 

Děrného a v 10:30 na pouť ke 

sv. Janu Křtiteli do Lukavce. 

Po obou poutních mších sva-

tých bude následovat eucha-

ristický průvod. 

♣ Setkání na Prašivé se usku-

teční v obvyklém termínu 1. 

července a z protiepidemic-

kých důvodů je koncipováno 

jako „průchozí.“ Nebude tedy 

tentokrát zahájeno slavením 

mše svaté, ale po cestě z Ka-

menité na Prašivou budou 

rozmístěna stanoviště (cca 20) 

s programem – společným 

tématem je RODINA. Na po-

sledním stanovišti na Prašivé 

bude biskup Martin. Aby se 

předešlo hromadění účastníků 

a usnadnila práce organizáto-

rů je potřeba, aby se skupiny 

účastníků přihlásily a registro-

valy nejpozději do 24. 6. na 

adrese: prasiva.prorodiny.cz/

prihlaseni/. 

♣ V pondělí 21. června ve 13 

hodin se v kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie rozloučíme 

s paní Marii Šulákovou. Od-

počinutí věčné dej jí Pane 

a světlo věčné ať jí svítí. Ať 

odpočívá v pokoji. Amen. 

 

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

D E N   P Á N Ě 
12. neděle v mezidobí                        20. června        neprodejné 

K zamyšlení 

Dnes je módní vyzkoušet své schopnosti 
a odolnost (fyzickou i psychickou) v 
extrémních podmínkách. Proto se někte-
ří lidé vydávají na nebezpečné výstupy, 
po neznámých cestách, do exotických 
končin. Jiní se rozhodují pro náročnější 
sportovní výkony. 
Dá se říct, že samotný Hospodin má 
smysl pro tako-
vé výkony v 
extrémních pod-
mínkách. Ale 
bohužel jeho 
"tipy" na druh 
"dobrodružství" 
a "stupeň nároč-
nosti" se liší od 
našich voleb a 
přání. Naštěstí 
nám předem 
nedává vědět, co 
chystá. Jako 
"moudrý treenager" nás hodí… rovnou 
do vody. Anebo skoro. Vždyť učedníci 
netušili, že jejich Mistr je najednou 
"nechá v tom", aby si sami poradili v 
potápějící se loďce. A přece … On to 
mohl vyřešit jinak: mohl zůstat s nimi 
vzhůru, mohl vybrat jinou denní dobu 
(proč zrovna v noci, kdy je člověk tak 
"nejistý"?). 
Učedníci zareagovali "akčně": udělali to 
jediné, co je mohlo zachránit, utekli se k 
Ježíšovi. Ale to je přece známka víry, 
ne? Proč je Ježíš pokáral? Zachovali se 
správně, nebo ne? Ano i ne. Ano - proto-

že se utekli ke Kristu. Ne - protože se ne-
chali pohltit strachem. Paradoxně… vody 
nepohltily loďku, ale strach pohltil učední-
ky! Naštěstí ne tak úplně. Oni se totiž nene-
chali zcela ochromit, protože našli sílu k 
činu. Jejich víra byla částečně ochromená 
(proto výtka "ještě nemáte víru?"), ale ne 
tak úplně (jinak by se vůbec neobrátili na 

Krista). 
Nemusíme na gali-
lejské jezero, aby-
chom vyzkoušeli 
svou víru (přesněji - 
abychom vyzkoušeli 
Pána, zda nás vytáh-
ne z nebezpečí). I 
když jsme nikdy 
nezažili situaci, kdy 
voda tekla do naší 
loďky (na moři či na 
jezeře), nemusíme 
"závidět" apoštolům 

jejich jedinečnou zkušenost. Vždyť i my 
někdy prožíváme chvíle, kdy nám teče… 
do bot. Životní drama chystá každému z 
nás "extrémní situace", kdy můžeme pod-
lehnout vodám, anebo zvítězit nad valícím 
se mořem. Tyto extrémní situace jsou velmi 
cenné. Ukazují totiž, co je v nás (třeba hlu-
boko zasuté). 
Jaká bývá tvoje reakce? Hněv, rezignace, 
strach, zoufalství, útěk z problému, agresi-
vita? A proč? Ale daleko důležitější bude 
otázka: Kdo je pro tebe Kristus v takové 
situaci? Jen ten, kdo "spí" a "nezajímá" se o 
tvůj osud? 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 21. 6. 

Gn 12,1-9 

Mt 7,1-5 

Kéž máme i my sílu vyjít ze 

své „země“, ze svých zvyků a 

představ. K přijetí Božího 

požehnání je třeba mnohé 

opustit i dnes. 

 

ÚTERÝ 22. 6. 

Gn 13,2.5-18 

Mt 7,6.12-14 

Abram řeší konflikt velkory-

se: nechává Lota, aby si sám 

vybral úrodnější krajinu. Kdy-

koli i já ustoupím, Bůh mi dá 

víc… 

 

STŘEDA 23. 6. 

Gn 15,1-12.17-18 

Mt 7,15-20 

Bůh dává Abramovi tři věci: 

potomstvo, území a požehná-

ní. Provokativní otázka: po-

kud se naše „vyspělá civiliza-

ce“ zříká potomstva, neztrácí 

zbylá zaslíbení? 

 

ČTVRTEK 24. 6. slavnost 

Narození sv. Jana Křtitele 

Iz 49,1-6 

Lk 1,57-66.80 

Hospodin připravuje svůj lid 

na velké věci opravdu drama-

ticky. Předchůdce samotného 

Hospodin odpověděl Jobovi z bouře a řekl: 

„Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, 

vyšlo z lůna, když jsem je oblékl mraky jak ša-

tem, temnotou přikryl jak plénkami, když jsem 

pro něj vylámal hranice a položil závoru s brá-

nou?  

Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dále, zde se má 

tříštit bujnost tvých vln.“ 

Žalm 107 

Oslavujte Hospodina,  

neboť na věky trvá jeho milosrdenství.  

 

Pustili se po lodích na moře, – sháněli obchody 

po širých vodách. – Viděli Hospodinova díla – a 

na širém moři jeho divy. 

Rozkázal a vyvolal bouřlivý vítr, – který do výše 

vzdouval vlny. – Stoupali až k nebi, sestupovali 

do propastí, – jejich duše se třásla v nebezpečí.  

Tu volali ve své tísni k Hospodinu – a on je z 

jejich úzkostí vysvobodil. – Uklidnil bouři v ti-

chý vánek – a utišily se mořské vlny.  

Radovali se, že se uklidnily, – a dovedl je do vy-

touženého přístavu. – Ať chválí Hospodina za 

jeho milosrdenství, – za jeho divy k dobru lidí.  

1. čtení Job 38,1.8-11 

2. čtení 2 Kor 5,14-17 

Bratři! Kristova láska nás nutí k tomuto úsudku: 

Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni;  

a umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, ne-

žili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a 

vstal z mrtvých. Proto my od nynějška nikoho 

neposuzujme podle lidských měřítek. A třebaže 

jsme Krista kdysi posuzovali podle lidských mě-

řítek, teď už to neděláme. Když se tedy někdo 

stal křesťanem, je to nové stvoření. To staré po-

minulo, nové nastoupilo. 

D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Pána je narozený z dlouho 

neplodné matky. Jeho otec 

údivem oněmí. Pro dnešní 

hlásání Kristovy zvěsti jsou 

tyto skutečnosti povzbuze-

ním.  

 

PÁTEK 25. 6. 

Gn 17,1.5.9-10.15-22 

Mt 8,1-4 

I já jsem „dítě Abrahámovo“, 

pokud Bohu věřím i tam, kde 

se zdají být věci málo pravdě-

podobné. Změna jména a no-

vé oslovení se pak týkají i 

mě! 

 

SOBOTA 26. 6. 

Gn 18,1-15 

Mt 8,5-17 

Hospodinovo zaslíbení je čas-

to neuvěřitelně velké! Úžas 

nad velkými věcmi se může 

projevovat různými způsoby. 

Ano, i mně může být nad 

mnoha překvapeními, která 

mi nachystal, do smíchu. 

 

NEDĚLE 27. 6. 

13. neděle v mezidobí 

Mdr 1,13-15; 2,23-24 

2 Kor 8,7. 9. 13-15 

Mk 5,21-43 

Evangelium Mk 4,35-41 

Jednoho dne večer vybídl Ježíš své učedníky: 

„Přeplavme se na druhý břeh!“ Rozpustili tedy 

zástup a vzali Ježíše s sebou, tak jak byl na lodi. 

Také jiné lodi jely s ním.  

Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na 

loď a ta se už plnila vodou. On však ležel na zádi 

lodi na polštáři a spal. Vzbudili ho a řekli mu: 

„Mistře, je ti to jedno, že hyneme?“ Probudil se, 

pohrozil větru a poručil moři: „Mlč! Buď zti-

cha!“ A vítr ustal a zavládlo úplné ticho.  

Jim pak řekl: „Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte 

víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si 

mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr 

a moře?“ 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na opravy kostelů se 6. června vy-

bralo: Fulnek – 8 521 Kč, Stachovice – 2 230 Kč, 

Děrné – 2 653 Kč, Vrchy – 1 052 Kč, Lukavec 

2 184 Kč. 

♣ Velké poděkování patří všem, kteří se zaslou-

žili o krásné prožití slavnosti znovuotevření kos-

tela Nejsvětější Trojice. Poděkování náleží také 

těm, kteří dlouhodobě pracovali na knize 

„Odkrytá tajemství – revitalizace kostela Nejsvě-

tější Trojice ve Fulneku“ a na prezentaci, která  

se promítala v kapli svatého Josefa. 

♣ Ve čtvrtek je slavnost Narození svatého Jana 

Křtitele. Zveme na mši svatou do Fulneku a Lu-

kavce. 

♣ V pátek 25. června zveme děti a mládež do 

kostela ve Fulneku na mši svatou, při které bude-

me děkovat za uplynulý školní a katechetický 

rok. 

♣ Příznivce Katolické charismatické konference 

zveme na v sobotu 26. června do kostela ve Ful-

neku na regionální setkání. Program: 19:00 - eu-

charistie s chvalovými písněmi, 19:45 – chvály 
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Ohlášky Úmysly mší svatých            20.6. – 27.6. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   20.6. 
 
Út    22.6. 
St     23.6. 
 
Čt   24.6. 
Pá    25.6. 
 
 
So    26.6.    
 
Ne   27.6. 
  

Za † Petra Besedu (manžela i syna)  
a za živou rodinu 
Za † Helenu Krausovou 
Za † rodinu Ivánkovu, švagra  
a požehnání pro živou rodinu 
Za † Jana Sokola, manželku a dceru 
Za † bratra Josefa, za † rodiče  
a sourozence s prosbou o požehání  
pro živou rodinu  
8:00 __________________________ 
16:00 Jerlochovice ______________ 
Na poděkování za uplynulý školní  
a katechetický rok s prosbou o Boží 
ochranu v době prázdnin a dovolených 

Ne   20.6. 
 
St     23.6. 
Ne   27.6. 

Za † Josefa Skočka st. a za živou  
rodinu 
Za † rodiče Ludvíkovy a živou rodinu 
9:00 Mše svatá za farnost 

Ne   20.6. 
Čt   24.6. 
Ne   27.6. 

Za † Radomíra Brože 
Za rodinu Šindlerovu 
Na úmysl dárce 

Ne   20.6. 
Út    22.6. 
  
Ne   27.6. 
  

Za † rodinu Duškovu 
Za † Jana Hrstku, manželku, 3 syny, 
dceru a 2 zetě 
Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
syny, Annu Obšivačovou, Evu  
Sýkorovou a živou rodinu 

Ne   20.6. 
    
Ne   27.6. 
  

Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče 
a sourozence 
Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu 
a za živou rodinu 

Děrné 

s promluvou, příležitost ke 

svátosti smíření. 

♣ V neděli 27. června zveme 

v 9 hodin na poutní mši sva-

tou ke sv. Petru a Pavlu do 

Děrného a v 10:30 na pouť ke 

sv. Janu Křtiteli do Lukavce. 

Po obou poutních mších sva-

tých bude následovat eucha-

ristický průvod. 

♣ Setkání na Prašivé se usku-

teční v obvyklém termínu 1. 

července a z protiepidemic-

kých důvodů je koncipováno 

jako „průchozí.“ Nebude tedy 

tentokrát zahájeno slavením 

mše svaté, ale po cestě z Ka-

menité na Prašivou budou 

rozmístěna stanoviště (cca 20) 

s programem – společným 

tématem je RODINA. Na po-

sledním stanovišti na Prašivé 

bude biskup Martin. Aby se 

předešlo hromadění účastníků 

a usnadnila práce organizáto-

rů je potřeba, aby se skupiny 

účastníků přihlásily a registro-

valy nejpozději do 24. 6. na 

adrese: prasiva.prorodiny.cz/

prihlaseni/. 

♣ V pondělí 21. června ve 13 

hodin se v kostele Nanebe-

vzetí Panny Marie rozloučíme 

s paní Marii Šulákovou. Od-

počinutí věčné dej jí Pane 

a světlo věčné ať jí svítí. Ať 

odpočívá v pokoji. Amen. 

 

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

D E N   P Á N Ě 
12. neděle v mezidobí                        20. června        neprodejné 

K zamyšlení 

Dnes je módní vyzkoušet své schopnosti 
a odolnost (fyzickou i psychickou) v 
extrémních podmínkách. Proto se někte-
ří lidé vydávají na nebezpečné výstupy, 
po neznámých cestách, do exotických 
končin. Jiní se rozhodují pro náročnější 
sportovní výkony. 
Dá se říct, že samotný Hospodin má 
smysl pro tako-
vé výkony v 
extrémních pod-
mínkách. Ale 
bohužel jeho 
"tipy" na druh 
"dobrodružství" 
a "stupeň nároč-
nosti" se liší od 
našich voleb a 
přání. Naštěstí 
nám předem 
nedává vědět, co 
chystá. Jako 
"moudrý treenager" nás hodí… rovnou 
do vody. Anebo skoro. Vždyť učedníci 
netušili, že jejich Mistr je najednou 
"nechá v tom", aby si sami poradili v 
potápějící se loďce. A přece … On to 
mohl vyřešit jinak: mohl zůstat s nimi 
vzhůru, mohl vybrat jinou denní dobu 
(proč zrovna v noci, kdy je člověk tak 
"nejistý"?). 
Učedníci zareagovali "akčně": udělali to 
jediné, co je mohlo zachránit, utekli se k 
Ježíšovi. Ale to je přece známka víry, 
ne? Proč je Ježíš pokáral? Zachovali se 
správně, nebo ne? Ano i ne. Ano - proto-

že se utekli ke Kristu. Ne - protože se ne-
chali pohltit strachem. Paradoxně… vody 
nepohltily loďku, ale strach pohltil učední-
ky! Naštěstí ne tak úplně. Oni se totiž nene-
chali zcela ochromit, protože našli sílu k 
činu. Jejich víra byla částečně ochromená 
(proto výtka "ještě nemáte víru?"), ale ne 
tak úplně (jinak by se vůbec neobrátili na 

Krista). 
Nemusíme na gali-
lejské jezero, aby-
chom vyzkoušeli 
svou víru (přesněji - 
abychom vyzkoušeli 
Pána, zda nás vytáh-
ne z nebezpečí). I 
když jsme nikdy 
nezažili situaci, kdy 
voda tekla do naší 
loďky (na moři či na 
jezeře), nemusíme 
"závidět" apoštolům 

jejich jedinečnou zkušenost. Vždyť i my 
někdy prožíváme chvíle, kdy nám teče… 
do bot. Životní drama chystá každému z 
nás "extrémní situace", kdy můžeme pod-
lehnout vodám, anebo zvítězit nad valícím 
se mořem. Tyto extrémní situace jsou velmi 
cenné. Ukazují totiž, co je v nás (třeba hlu-
boko zasuté). 
Jaká bývá tvoje reakce? Hněv, rezignace, 
strach, zoufalství, útěk z problému, agresi-
vita? A proč? Ale daleko důležitější bude 
otázka: Kdo je pro tebe Kristus v takové 
situaci? Jen ten, kdo "spí" a "nezajímá" se o 
tvůj osud? 


