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

D E N   P Á N Ě 
2. neděle postní                               13. března        neprodejné 

Z oblaku se ozval hlas: 

„To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 

(Lk 9,35) 

 

Ježíš je Boží Syn a ten, kterého mám následovat. Je potřeba, abych po-

znal jeho život a jeho učení, abych rozvíjel svůj vztah k němu. 

Vyberu si, co pro to udělám. Mohu například: 

 

□ denně přečíst kousek z evangelia 

□ jít na mši svatou i ve všední den 

□ každý den za něco Ježíši poděkovat 

□ pomodlit se společně s ostatními 

□ navštívit kostel, chvilku v něm setrvat v tichu 

□ zúčastnit se duchovního programu (lze i on-line) 

□ ... 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 14. 3. 
Dan 9,4b-10   
Žl 79   
Lk 6,36-38 
V tom všem ať se snažím být 
jeho obrazem! Jeho milosr-
denství trvá stále, navzdory 
našim nevěrnostem. 
 
ÚTERÝ 15. 3. 
Iz 1,10.16-20   
Žl 50   
Mt 23,1-12 
Mohu vnímat, že Ježíš nevy-
zývá k jejich svržení, odstra-
nění, ani k revoluci. Ale ke 
změně chování „odzdola“. 
Kéž i mě doba postní inspiru-
je k opravdovosti… 
 
STŘEDA 16. 3. 
Jer 18,18-20   
Žl 31   
Mt 20,17-28 
Hodná maminka synů Zebe-
deových vystihla myšlení 
mnohých v církvi. U Pána ale 
platí úplně obrácené pořadí! 
Dokážu se s tím smířit? 
 
ČTVRTEK 17. 3. 
Jer 17,5-10   
Žl 1   
Lk 16,19-31 
Bůh i dnes „jen“ napovídá. 
Nepřesvědčuje, neláme, nedo-
kazuje. Ostatně dnes víme, že 
ani Ježíšovo zmrtvýchvstání 
není pro mnohé přesvědči-
vé… 
 
PÁTEK 18. 3. 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-2  
Žl 105   

Bůh vyvedl Abráma ven a pravil: „Pohlédni na 
nebe a spočítej hvězdy, můžeš-li je spočítat!“ – a 
dodal: „Tak četné bude tvé potomstvo!“ Abrám 
Hospodinu uvěřil, a ten ho za to uznal za spra-
vedlivého. Znovu mu pravil: „Já jsem Hospodin, 
já jsem tě vyvedl z Uru Chaldejců, abych ti dal 
tuto zemi do vlastnictví.“ Abrám řekl: „Pane, 
Hospodine, podle čeho poznám, že ji dostanu do 
vlastnictví?“ Bůh mu řekl: „Vezmi pro mě jalovi-
ci, kozu, berana, všechny tříroční, pak ještě hr-
dličku a holoubě.“ Abrám mu přinesl všechna 
tato zvířata, rozpůlil je a položil jednu polovici 
proti druhé, ale ptáky nerozpůlil. Dravci se slétali 
na mrtvá těla, ale Abrám je odháněl. Slunce se 
sklánělo k západu, když Abrám upadl do hlubo-
kého spánku; pojala ho hrůza a velká tíseň. Zatím 
slunce zapadlo, nastala tma, a hle – dýmající pec 
a ohnivá pochodeň přešly mezi oněmi rozpůlený-
mi částmi. V ten den uzavřel Hospodin s Abrá-
mem smlouvu a řekl: „Tvému potomstvu dávám 
tuto zemi od Egyptského potoka až k veliké řece, 
řece Eufratu!“  

Žalm 27 

Hospodin je mé světlo a má spása. 
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho bych 
se bál? – Hospodin je záštita mého života, – před 
kým bych se třásl?  
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, – smiluj se 
nade mnou, vyslyš mě! – Mé srdce k tobě mluví, 
– má tvář tě hledá:  
Hospodine, hledám tvou tvář. – Neskrývej svou 
tvář přede mnou, – v hněvu neodmítej svého slu-
žebníka! – Tys má pomoc, nezavrhuj mě!  
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v zemi 
živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď silný, – ať 
se vzmuží tvé srdce, doufej v Hospodina! 

1. čtení Gn 15,5-12.17-18 

2. čtení Flp 3,17 – 4,1  

Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dí-
vejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Čas-
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Texty k rozjímání 

Mt 21,33-43.45-46 
Kdo chce uchvátit Boží vinici 
jen pro sebe, postará se o to, 
že mu jeho správcovství bude 
odňato. Mohu vnímat i varo-
vání před projevy výlučnosti a 
zakládání si na vlastní 
„věrnosti“. 
 
SOBOTA 19. 3.  
slavnost sv. Josefa 
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16  
Žl 89   
Řím 4,13.16-18.22 
Mt 1,16.18-21.24a 
I Josef s Marií hledali s boles-
tí Ježíše. Kéž doprovázejí 
svou blízkostí všechny, kdo 
prožívají bolest se svými dět-
mi i úzkosti z hledání Boha. 
  
NEDĚLE 20. 3. 
3. neděle postní 
Ex 3,1-8a.13-15   
1 Kor 10,1-6.10-12  
Lk 13,1-9 

Evangelium Lk 9,28b-36  

to jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se 
slzami v očích, že se jich mnoho chová jako ne-
přátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, 
jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by 
se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozem-
ské. My však máme svou vlast v nebi, odkud také 
s touhou očekáváme spasitele Pána Ježíše Krista. 
On přemění naše ubohé tělo, aby nabylo stejné 
podoby jako jeho tělo oslavené. Způsobí to jeho 
moc, kterou si může podřídit všecko. Proto, moji 
bratři milovaní a vytoužení, moje radosti a koru-
no, tak stůjte v Pánu pevně, milovaní!  

Ježíš vzal s sebou Petra, Jana a Jakuba a vystou-
pil s nimi na horu pomodlit se. Když se modlil, 
výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbě-
lel. A hle, rozmlouvali s ním dva muži – byli to 
Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o 
jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. 
Petra a jeho druhy však přemohl spánek. Když se 
probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže stát u 
něho. Jak se potom od něho vzdalovali, řekl Petr 
Ježíšovi: „Mistře, je dobře, že jsme tady! Postaví-
me tři stany: jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden 
Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, 
objevil se oblak a zahalil je. Když se octli v obla-
ku, padla na ně bázeň. Z oblaku se ozval hlas: 
„To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“ 
Když se ten hlas ozval, byl už Ježíš sám. Zacho-
vali o tom mlčení a nikomu v oněch dnech nepo-
věděli nic o tom, co viděli.  

Ohlášky 

Ohlášky 

♣ V sobotu 19. března je slav-
nost Svatého Josefa, snouben-
ce Panny Marie. Od čtvrtku se 
společně modlíme po mši sva-
té novenu k svatému Josefu. 
Text noveny najdete na webo-
vých stránkách naší farnosti. 
V rámci noveny se můžete 
modlit litanie k sv. Josefu 
nebo jiné modlitby. O slav-
nosti sv. Josefa zveme na mši 
svatou v 8 hodin do farního 
kostela, na mši svatou 
s nedělní platností v 16 hodin 
do kaple v Jílovci a v 17 ho-
din do Děrného. 

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek 6 940 
Kč, Děrné 3 300 Kč, Stachovice 1 995 Kč, Luka-
vec 3 450 Kč, Vrchy 2 065 Kč. 
♣ Na modlitbu křížové cesty jste zváni půl hodi-
ny před mší svatou každý pátek do kostela ve 
Fulneku a během týdne do kostelů na vesnicích. 
♣ Pokud by měl někdo zájem o přípravu Božího 
hrobu, může se  přihlásit u našich kněží. 
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Synoda v naší farnosti Úmysly mší svatých             13.3. – 20.3.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   13.3. 
 
Út    15.3. 
St     16.3. 
 
Čt    17.3. 
 
Pá    18.3. 
So    19.3. 
Ne   20.3. 

Za † Jana Petráše a rodinu Petrášovu  
a Zobaníkovu 
Za † Annu a Josefa Pojedincovy 
Za † Petra Besedu k nedožitým 50-tým 
narozeninám 
Za papeže Františka u příležitosti  
zvolení na stolec sv. Petra 
Za † Josefa Kubového 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 

Ne   13.3. 
 
St     16.3. 
So    19.3. 
  

Za † a živou rodinu Machalovu  
a Mangoltovu 
Za † Gertu a Zdeňka Toflovy 
17:00 Za rodinu Šmeidlerovu,  
Lukášovu, Adlerovu a Bovierovu 

Ne   13.3. 
Čt    17.3. 
Ne   20.3. 

Za † Ludmilu Kudělovou 
Za † rodinu Kudělovu 
Za † Ivana Vernera 

Ne   13.3. 
Út    15.3. 
Ne   20.3. 
  

Za † rodiče Hiršovy 
Za † Rudolfa Křivu a živou rodinu 
Za † Ladislava Vlka, rodiče a živou 
rodinu 

Ne   13.3. 
 
Ne   20.3. 
  

Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče  
a za † rodinu Melarovu 
Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a a sourozence 

Děrné 

Na Popeleční středu byla 
ukončena první fáze synodál-
ního procesu, která probíhala 
v jednotlivých farnostech.  
Ve fulnecké farnosti se zapo-
jilo přes 60 farníků v osmi 
synodálních skupinách. Na 
několika setkáních skupinek 
jsme se učili naslouchat jeden 
druhému a vnímat skutečnost, 
že jsme součástí církve na 
cestě. Každá skupina se zamě-
řila na jedno z deseti nabíze-
ných témat a přitom se pokou-
šela rozpoznávat naše potřeby 
a touhy v rodinách, ale také 
jak se nám společně žije a 
putuje ve farnosti, v diecézi i 
v celé církvi. Závěry každé ze 
skupinek byly zapsány do 
jednotného formuláře a zaslá-
ny na biskupství, kde se sta-
nou součástí synodálního pro-
cesu na diecézní úrovni.  
Jako farní koordinátor děkuji 
všem, kteří se zapojili do sy-
nodálního procesu, a zejména 
děkuji obětavým vedoucím 
skupinek, bez kterých by se 
tato aktivita, ke které nás pa-
pež František vyzval, nemoh-
la uskutečnit.   
Antonín Svobodník ml. 
 


