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

D E N   P Á N Ě 
4. neděle postní                               27. března        neprodejné 

Ježíš řekl: „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“  

(Lk 6,36) 

 

Ježíš chce, abychom se podobali našemu Otci – Bohu. Milosrdenství 

zahrnuje všechny situace, kdy se chováme k druhým lidem s láskou. 

 

Vyberu si, na co se zaměřím. Mohu například: 

□ trpělivě naslouchat druhému 

□ méně utrácet a ušetřené peníze věnovat chudým 

□ navštívit někoho, kdo je nemocný a osamělý 

□ ochotně pomoci někomu s prací/obtížným úkolem 

□ udělat někomu radost 

□ sledovat, v čem mi Bůh denně projevuje svou lásku 

□ ... 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 28. 3. 
Iz 65,17-21 
Žl 30,2+4.5-6.11-12a+13b 
Jan 4,43-54 
Uzdravení syna královského 
úředníka mělo za následek to, 
že uvěřil nejen on, ale všichni 
v jeho domě. Dokážu se roz-
dělit o radost, kterou mi víra 
přináší? 
 
ÚTERÝ 29. 3. 
Ez 47,1-9.12 
Žl 46 
Jan 5,1-3a.5-16 
Skoro čtyřicet let byl tento 
nemocný ponechán sám sobě. 
Dle svých slov neměl nikoho, 
kdo by mu pomohl. A 
„pravověrní“ dokážou jen 
kritizovat, že mu Pán pomohl 
právě v sobotu… 
 
STŘEDA 30. 3.  
Iz 49,8-15 
Žl 145 
Jan 5,17-30 
Jako Ježíš zdůrazňuje svou 
jednotu s Otcem, podobně 
mám mít i já důvěrný vztah k 
Bohu. Ostatně: on si přeje být 
činný ve světě skrze mne. 
 
ČTVRTEK 31. 3. 
Ex 32,7-14 
Žl 106,19-20.21-22.23 
Jan 5,31-47 
Svědectví o Ježíšovi, právě na 
základě toho, co vykonal, je 
mým úkolem. Kéž při svém 
skromném snažení zažiji něco 
z krásy důvěrného vztahu, 
který On má se svým Otcem! 
Zkusím to s přispěním Ducha 

Hospodin pravil Jozuovi: „Dnes jsem z vás odva-
lil egyptskou hanbu.“  
Synové Izraele se utábořili v Gilgalu a slavili 
Velikonoce čtrnáctého dne toho měsíce večer na 
jerišských planinách. Na druhý den po Velikono-
cích jedli z úrody té země: nekvašené chleby a 
pražená zrna.  
Téhož dne přestala padat mana. Byl to druhý den, 
když jedli z úrody té země. Synové Izraele už 
neměli manu, toho roku jedli z výnosu země Ka-
naán. 

Žalm 34 

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.  
 
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v 
mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť 
se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují 
se.  
Velebte se mnou Hospodina, – oslavujme spolu 
jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina a vyslyšel 
mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav.  
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, – vaše tvář se 
nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák zavolal a 
Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho 
strastech.  

1. čtení Joz 5,9a.10-12 

2. čtení 2 Kor 5,17-21  

Bratři! Když se někdo stal křesťanem, je to nové 
stvoření. To staré pominulo, nové nastoupilo.  
A všecko to pochází od Boha; on nás smířil se 
sebou skrze Krista a svěřil nám službu, abychom 
hlásali toto usmíření. Vždyť Bůh pro Kristovy 
zásluhy smířil svět se sebou, lidem už nepřičítá 
jejich poklesky a nás pověřil kázáním o tomto 
usmíření. Jsme proto Kristovi vyslanci, jako by 
skrze nás napomínal Bůh.  
Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bo-
hem! S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli 
nám jako s největším hříšníkem, abychom my 
skrze něho byli spravedliví u Boha. 
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svatého… 
 
PÁTEK 1. 4. 
Mdr 2,1a.12-22 
Žl 34,17-18.19-20.21+23 
Jan 7,1-2.10.25-30 
Předsudky a falešné představy 
jsou i dnes překážkou víry. 
Pronásledování a nepochope-
ní, které náš Pán zažil sám na 
sobě, přetrvává totiž i dnes… 
 
SOBOTA 2. 4. 
Jer 11,18-20 
Žl 7,2-3.9bc-10.11-12 
Jan 7,40-53 
Znalci Písem zkoumali, od-
kud mesiáš přijde, ale přes 
tolik znamení nebyli ochotni 
uvěřit. Dnes máme mnoho 
vědomostí, ale srdce můžeme 
mít podobně uzavřené.  
 
NEDĚLE 3. 4. 
5. neděle postní 
Iz 43,16-21 
Flp 3,8-14 
Jan 8,1-11 

Evangelium Lk 15,1-3.11-32  

K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby 
ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou 
reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“  
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk 
měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, dej 
mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On 
tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho a 
mladší syn sebral všechno, odešel do daleké ze-
mě a tam svůj majetek rozmařilým životem pro-
marnil.  
Když všechno utratil, nastal v té zemi velký hlad 
a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho 
hospodáře v té zemi. Ten ho poslal na pole pást 
vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žrali vepři, 
ale nikdo mu je nedával.  
Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků mého otce 
má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem!  
Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, 
zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si neza-
sloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi 
mě jako jednoho ze svých nádeníků!’ Vstal a šel 
k svému otci.  
Když byl ještě daleko, otec ho uviděl a pohnut 
soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl:  
‘Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem.’  
Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste 
nejlepší šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prs-
ten a obuv na nohy! Přiveďte vykrmené tele a 
zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože ten-
to můj syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je 
zas nalezen!’ A začali se veselit.  
Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel 
a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec.  
Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co 
to znamená. On mu odpověděl: ‘Tvůj bratr se 
vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se 
mu vrátil zdravý.’ Tu se starší syn rozzlobil a 
nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval 
mu. Ale on otci odpověděl: ‘Hle, tolik let už ti 
sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřes-
toupil. A mně jsi nikdy nedal ani kůzle, abych se 

Evangelium 

poveselil se svými přáteli. 
Když ale přišel tenhle tvůj 
syn, který prohýřil tvůj maje-
tek s nevěstkami, dals pro něj 
zabít vykrmené tele!’  
Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty 
jsi pořád se mnou a všechno, 
co je moje, je i tvoje. Ale má-
me proč se veselit a radovat, 
protože tento tvůj bratr byl 
mrtev, a zase žije, byl ztracen, 
a je zase nalezen.’“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              27.3. – 3.4.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   27.3. 
 
Út    29.3. 
St     30.3. 
 
Čt    31.3. 
 
Pá      1.4. 
So      2.4. 
Ne     3.4. 
  

Za † Josefa a Jana Matějkovy, rodiče  
a Boží požehnání pro celou rodinu 
_______________________ 
Na poděkování za život a Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Za  živou a † rodinu Lipinskou  
a Matůšů 
Za členy živého růžence 
________________________ 
Za † manžele Panáčkovy a † Jiřího 
Kopa a živou rodinu 

Ne   27.3. 
 
St     30.3. 
Ne     3.4. 

Za † Vlastu Moravcovou, manžela, 
dceru a živou rodinu 
Za † manžele Noháčkovy a syna Jiřího 
Za † rodinu Patermannovu a Vrabcovu 

Ne   27.3. 
Čt    31.3. 
Ne     3.4. 

Za † Josefa Volného a syna 
Mše svatá za farnost 
Za † Žofii Dulanskou 

Ne   27.3. 
 
Út    29.3. 
Ne     3.4. 

Za † Josefa a Olgu Růčkovy, Janu 
Adámkovou a živou rodinu 
__________________________ 
Za † rodinu Bačíkovu 

Ne   27.3. 
 
Ne     3.4. 
  

Za † Aloise a Věru Brožovy, rodiče  
a sourozence 
Za † Hermínu Krestovou, manžela, 
dceru Vlastu a syna Jaroslava 

Děrné 

♣ Dnes tj. v neděli 27. března 
v 15 hodin zveme na společ-
nou farní modlitbu křížové 
cesty do Bílovce – Na 
Hublesce. Sraz u 1. zastavení. 
Pokud potřebujete odvoz, 
kontaktujte kněze. 
♣ Na modlitbu křížové cesty 
jste zváni půl hodiny před mší 
svatou každý pátek do kostela 
ve Fulneku a během týdne do 
kostelů na vesnicích. 
♣ Nemocné farníky budeme 
navštěvovat ve Svatém týdnu. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy kostelů. 
♣ Animátoři Bíloveckého dě-
kanátu zvou všechny děti  
a mládež na puťák s křížovou 
cestou. Sraz bude v sobotu  
2. dubna ve 14 hodin na faře  
v Odrách a předpokládaný 
konec je v 17 hodin u kostela 
Nejsvětější Trojice ve Fulne-
ku. S sebou: malou svačinku, 
pití, turistické boty, pláštěnku, 
oblečení do přírody a dobrou 
náladu! Za vydatného deště, 
bude akce zrušena. 
♣ V rámci iniciativy papeže 
Františka 24 hodin pro Pána  
a projektu naší farnosti 24/7 
můžete do pátku 1. dubna 
vkládat své prosby a úmysly 
do nádoby, která je umístěna 
před obětním stolem. Za tyto 
naše úmysly se od pátku  
25. března celý týden společ-
ně modlíme. Také vy se mů-
žete zapojit do naší společné 
modlitby.  Zváni jsme všich-
ni. Zapsat se můžete na webo-
vých stránkách naší farnosti 
do sdílené tabulky. 


