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

D E N   P Á N Ě 
3. neděle postní                               20. března        neprodejné 

Ježíš řekl: „Každý strom se pozná po vlastním ovoci.“ 

(Lk 6,44) 

 

Máme být jako stromy, které přinášejí dobré ovoce. Jsme zahrnuti Bo-

ží láskou. Budu prosit Boha o sílu nést dobré ovoce. 

 

Vyberu si, jak se o to budu snažit. Mohu například: 

□ plnit sliby a svěřené úkoly 

□ šířit dobrou náladu a klidnou atmosféru 

□ ochotně pomáhat bližním 

□ oceňovat a povzbuzovat druhé lidi 

□ vytrvat ve svém předsevzetí 

□ svědčit svým způsobem života o Ježíši 

□ ... 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 21. 3. 
2 Král 5,1-15a 
Lk 4,24-30 
Náman, vojevůdce, vzor víry 
a odvahy, se nebál prolomit 
zaběhlé zvyky. Jeho důvěru 
později vyzdvihuje i Ježíš! 
Dokážu být i já ve vztahu k 
Bohu spontánní, nekonven-
ční? 
 
ÚTERÝ 22. 3. 
Dan 3,25.34-43 
Mt 18,21-35 
Zkroušená mysl a pokora du-
cha uschopní zažít Boží veli-
kost. Tedy pravý opak rezig-
nace a beznaděje. To je pří-
prava k následování! 
 
STŘEDA 23. 3. 
Dt 4,1.5-9 
Mt 5,17-19 
I nám chce Hospodin dát ze-
mi jako dědictví. Uvědomuje-
me si svoji zodpovědnost? 
Předávání zkušeností a udá-
lostí dějin dalším generacím 
je podmínkou, abychom i my 
přežili. 
 
ČTVRTEK 24. 3. 
Jer 7,23-28 
Lk 11,14-23 
Aktuální nejen pro národ, kte-
rý opouští své ideály, na kte-
rých vznikl, ale i pro jednot-
livce, který na ně nedbá… 
 
PÁTEK 25. 3.  
Slavnost Zvěstování Páně 
Iz 7,10-14 
Žid 10,4-10 
Lk 1,26-38 
Všimněme si: Maria nehledá 
důvody proč „do toho nejít“. 
Její dotaz je zcela praktický – 

Mojžíš pásl stádo svého tchána Jitra, midjanské-
ho kněze. Když jednou vyhnal stádo za step, při-
šel k Boží hoře Chorebu. Tu se mu zjevil Hospo-
dinův anděl v plameni ohně, který šlehal ze stře-
du keře. Díval se, a hle – keř hořel plamenem, ale 
neshořel. Mojžíš si řekl: „Půjdu se podívat na ten 
zvláštní zjev, proč keř neshoří.“ Když Hospodin 
viděl, že se přichází podívat, zavolal ze středu 
keře: „Mojžíši, Mojžíši!“ A on odpověděl: „Tady 
jsem!“ Bůh řekl: „Nepřibližuj se sem, zuj opánky 
ze svých nohou, neboť místo, na kterém stojíš, je 
půda svatá.“ A pokračoval: „Já jsem Bůh tvého 
otce, já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh 
Jakubův!“ Mojžíš zahalil svou tvář, neboť se bál 
pohlédnout na Boha. Hospodin pravil: „Viděl 
jsem bídu svého lidu, který je v Egyptě, slyšel 
jsem jejich nářek na biřice; ano, znám jejich bo-
lesti. Proto jsem sestoupil, abych je vysvobodil z 
ruky Egypťanů a vyvedl je z oné země do země 
úrodné a širé, do země oplývající mlékem a me-
dem.“ Mojžíš pravil Bohu: „Hle, já přijdu k sy-
nům Izraele a řeknu jim: ‘Posílá mě k vám Bůh 
vašich otců.’ Když se zeptají: ‘Jaké je jeho jmé-
no?’ – co jim mám říci?“ Bůh pravil Mojžíšovi: 
„Já jsem, který jsem!“ A dodal: „Tak řekneš sy-
nům Izraele: ‘Ten, který jest, posílá mě k vám.’“  
A ještě pravil Bůh Mojžíšovi: „Tak řekneš synům 
Izraele: ‘Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abra-
hámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův, posílá mě k 
vám!’ To je moje jméno na věky, to je můj název 
po všechna pokolení.“ 

Žalm 103 

Hospodin je milosrdný a milostivý. 
 

Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, 
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hos-
podina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny 
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby, 
– on tě věnčí láskou a slitováním. 
Hospodin koná spravedlivé skutky, – zjednává 
právo všem utlačeným. – Oznámil své plány 

1. čtení Ex 3,1-8a.13-15 
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a zračí se v něm odhodlání. 
Matka církve, od které se mů-
žeme mnoho učit! 
 
SOBOTA 26. 3. 
Oz 6,1-6 
Lk 18,9-14 
Poznání Boha a jeho dobroty 
a lásky předčí jakékoli oběti. 
Kéž v době postní poznávám, 
že jen On uzdravuje a obva-
zuje. A uzdravuje všechno to, 
čím se sami drásáme a zraňu-
jeme… 
 
NEDĚLE 27. 3. 
4. neděle v mezidobí 
Joz 5,9a.10-12 
2 Kor 5,17-21 
Lk 15,1-3.11-32 

Evangelium Lk 13,1-9 

2. čtení 1 Kor 10,1-6.10-12 

Mojžíšovi, – izraelským synům své skutky. 
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý 
a nadmíru dobrotivý. – Jak vysoko je nebe nad 
zemí, – tak je velká jeho láska k těm, kdo se ho 
bojí. 

Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni 
naši praotcové byli pod oblakem, všichni prošli 
mořem, všichni přijali Mojžíšův křest v oblaku a 
v moři, všichni jedli stejný duchovní pokrm a 
všichni pili stejný duchovní nápoj; pili totiž z 
duchovní skály, která je doprovázela, a tou ská-
lou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu 
nelíbila. Pomřeli na poušti. Tyto věci se staly 
nám pro výstrahu, abychom netoužili po špatnos-
tech, jako toužili oni. Ani nereptejte, jako někteří 
z nich reptali, a za to byli pobiti od anděla 
Zhoubce. To se jim přihodilo jako výstražný pří-
klad a bylo to napsáno jako poučení pro nás, kteří 
žijeme v době poslední. Když se tedy někdo do-
mnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 

V té době přišli k Ježíšovi se zprávou o Galilej-
cích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obět-
ních zvířat. Řekl jim na to: „Myslíte, že ti Gali-
lejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci 
než ostatní Galilejci? Ne, říkám vám; když se 
však neobrátíte, všichni podobně zahynete. Ane-
bo oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a 
usmrtila je: myslíte, že byli větší viníci než ostat-
ní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, říkám vám; když se 
však neobrátíte, všichni právě tak zahynete.“  
Vypravoval pak toto podobenství: „Jeden člověk 
měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na 
něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vi-
naři: ‘Hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na 
tomto fíkovníku, a nic nenacházím. Poraz ho! 
Proč má zabírat půdu?’ On mu však odpověděl: 
‘Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a 
pohnojím, snad příště ovoce ponese. Jestliže ne, 
dáš ho pak porazit.’“ 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na celostátní se-
tkání mládeže se v naší far-
nosti vybralo 13 638 Kč. 
♣ Na modlitbu křížové cesty 
jste zváni půl hodiny před mší 
svatou každý pátek do kostela 
ve Fulneku a během týdne do 
kostelů na vesnicích. 
♣ V pátek 25. března je slav-
nost Zvěstování Páně. Na mši 
svatou zveme v 18 hodin do 
farního kostela. Děti a mládež 
jsou zváni v 17 hodin na faru 
k nácviku písní a po mši svaté 
budou mít setkání. 
♣ Na večer chval jste zváni 
v sobotu 26. března v 18 ho-
din do kostela Nejsvětější 
Trojice ve Fulneku. 
♣ V neděli 27. března  
v 15 hodin zveme na společ-
nou farní modlitbu křížové 
cesty do Bílovce – Na 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             20.3. – 27.3.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   20.3. 
Út    22.3. 
St     23.3. 
 
Čt    24.3. 
Pá    25.3. 
So    26.3. 
Ne   27.3. 
  

Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 
Za † Marii Meleckou a manžela 
Za † rodiče Kolarčíkovy a živou  
rodinu 
Za † Drahomíru Linartovou 
Mše svatá za farnost 
Za † Jindřišku Čechovou 
Za † Josefa a Jana Matějkovy, rodiče  
a Boží požehnání pro celou rodinu 

So   20.3. 
 
St     23.3. 
Ne   27.3. 

Za rodinu Šmeidlerovu, Lukášovu, 
Adlerovu a Bovierovu 
Za † rodinu Chrástkovu a Šímovu 
Za † Vlastu Moravcovou, manžela  
a živou rodinu 

Ne   20.3. 
Čt    24.3. 
Ne   27.3. 

Za † Ivana Vernera 
Za † rodiče Pavlíkovy 
Za † Josefa Volného a syna 

Ne   20.3. 
 
Út    22.3. 
Ne   27.3. 
  

Za † Ladislava Vlka, rodiče a živou 
rodinu 
_________________________ 
Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu 
Adámkovou a živou rodinu 

Ne   20.3. 
 
Ne   27.3. 
  

Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence 
Za † Aloise a Věru Brožovy, rodiče  
a sourozence 

Děrné 

Hublesce. Sraz u 1. zastavení. 
Pokud potřebujete odvoz, 
kontaktujte kněze. 
♣ Příští neděli 27. března se 
mění zimní čas na letní. 

Modlitební řetěz 

Již několik let probíhá v pátek 
a v sobotu před 4. postní ne-
dělí iniciativa papeže Františ-
ka „24 hodin pro Pána“. 
V letošním roce tato postní 
aktivita začne v pátek 25. 
března o slavnosti Zvěstování 
Páně.  
Naše farnost se připojí k vý-
zvě papeže Františka projek-
tem 24/7. Všichni jste srdečně 
zváni k modlitbě, která bude 
probíhat nepřetržitě 24 hodin 
denně 7 dní v týdnu. 
V modlitbě chceme myslet 
nejenom na utrpení, které pro-
žívají lidé na Ukrajině, ale na 
naše osobní těžkosti a trápení, 
které prožíváme ve svém ži-
votě a chceme je předložit 
Pánu. Své úmysly, prosby, ale 
také poděkování můžete na-
psat a vložit do připravené 
nádoby umístěné před obět-
ním stolem. Za tyto intence se 
budeme společně modlit od 
pátku 25. března 15 hodin do 
pátku 1. dubna 15 hodin. Na 
webových stránkách farnosti 
se můžete zapsat k modlitbě 
do sdílené tabulky. 
Prosíme také o pomoc těm 
farníkům, kteří nevlastní počí-
tač a rádi by se do této inicia-
tivy zapojili. Seznamte je 
s aktivitou a poraďte, jak se 
mohou do tohoto projektu 
zapojit. Děkujeme. 


