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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle postní                                 3. dubna        neprodejné 

Ježíš řekl: „Nesuďte, a nebudete souzeni,  

nezavrhujte, a nebudete zavrženi. 

Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“ 

(Lk 6,37) 

 

Ježíš chce, abychom posuzování druhých nechali na Bohu. Snažme se 

poznat své vlastní hříchy, litovat jich a přijmout radost z Božího od-

puštění. 

 

Vyberu si, na co se zaměřím. Mohu například: 

□ každý večer zpytovat svědomí 

□ jít ke svátosti smíření 

□ omluvit se, když někomu ublížím 

□ žehnat v duchu lidem, kteří mne rozčilují 

□ mluvit o svých bližních jen v dobrém 

□ modlit za sílu odpustit a za všechny, kdo jednají zle  

□  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 4. 4. 
Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62 

Žl 23,1-3a.3b-4.5.6 
Jan 8,12-20 
Moudrost Danielova (jehož 
jméno znamená „Bůh zjedná-
vá právo“!) zachránila nevin-
nou ženu. Bože, zjednej právo 
i dnes! Možná skrze mne… 
 
ÚTERÝ 5. 4. 
Nm 21,4b-9 
Žl 102,2-3.16-18.19-21 
Jan 8,21-30 
Reptání na cestě ke svobodě 
je nám velmi, velmi povědo-
mé. My můžeme „reptajícímu 
lidu“ ukázat již přímo na 
Kristův kříž. 
 
STŘEDA 6. 4. 
Dan 3,14-20.91-92.95 
Dan 3,52a.52b.53.54.55.56 
Jan 8,31-42 
Čtvrtý muž v peci, podobný 
Božímu synu, trpí se třemi 
mladíky. Náš Pán též provází 
ty, kteří jsou dnes pro svou 
víru nenávistně vrháni do pla-
menů. 
 
ČTVRTEK 7. 4. 
Gn 17,3-9 
Žl 105,4-5.6-7.8-9 
Jan 8,51-59 
Změna jména, úplně nová 
existence, byla přislíbena i 
mně ve křtu. Každodenním 
dobrodružstvím s vírou pat-
řím i já k potomkům Abrahá-

Tak praví Hospodin, který vytvořil v moři cestu, 
v mohutných vodách stezku, který vyvedl vozy i 
koně, vojsko i silné reky; všichni spolu leží, již 
nevstanou, jako knot zhasli, dohořeli.  
„Nevzpomínejte na věci minulé, nedbejte na to, 
co se dávno stalo! Hle, já dělám věci nové, teď 
již vzcházejí, což to neznáte? Cestu vytvořím na 
poušti a řeky na neschůdných místech.  
Divoká zvěř mě oslaví, šakalové a pštrosi, že 
jsem dal vodu na poušti, řeky na neschůdných 
místech, abych napojil svůj lid, svého vyvolené-
ho. Ten lid jsem stvořil pro sebe, bude hlásat 
mou chválu.“ 

Žalm 126 

Velkou věc s námi učinil Hospodin,  
naplnila nás radost. 

 
Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli 
jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná 
smíchu – a náš jazyk plný jásotu.  
Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s 
nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi 
udělal Hospodin, – naplnila nás radost.  
Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí 
na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou 
s jásotem.  
Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: 
– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.  

1. čtení Iz 43,16-21 

2. čtení Flp 3,8-14 

Bratři! Všecko považuji za škodu ve srovnání s 
oním nesmírně cenným poznáním Krista Ježíše, 
svého Pána. Pro něj jsem se toho všeho zřekl a 
považuji to za bezcenný brak, abych mohl získat 
Krista a byl s ním spojen; nemám přece vlastní 
spravedlnost, která se získá zachováváním Záko-
na, ale tu, která se dává tomu, kdo věří v Krista, 
totiž tu, která přichází od Boha a spočívá na víře. 
Tak na sobě poznám Krista i moc jeho 
zmrtvýchvstání a účast v jeho utrpení; a protože 
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movým! 
 
PÁTEK 8. 4. 
Jer 20,10-13 

Žl 18,2-3a.3b-4.5-6.7 
Jan 10,31-42 
Když i „přátelé“ číhají na můj 
pád, bude můj vztah k Hospo-
dinu nejtěsnější. Kéž si to 
uvědomím a statečně s Ním 
nesu část jeho bolesti… 
 
SOBOTA 9. 4.  
Ez 37,21-28 
Jer 31,10.11-12ab.13 
Jan 11,45-56 
Mnohé modly a bůžci jsou i 
dnes na překážku sjednocení 
– člověka s Bohem, ale i na 
překážku sjednocení církví. 
Dokážu rozlišit a odložit to 
nepodstatné? Chceme být 
opravdu Jeho lidem? 
 
NEDĚLE 10. 4. 
Květná neděle 
Iz 50,4-7 
Flp 2,6-11 
Lk 22,14-23,56 

Evangelium Jan 8,1-11 

umřel on, i já mu chci být v tom podobný. Po-
tom, jak doufám, dosáhnu i vzkříšení z mrtvých.  
Tím neříkám, že už bych toho dosáhl nebo že už 
jsem dokonalý; ale ze všech sil se snažím to 
uchvátit, protože i mne samého uchvátil Kristus 
Ježíš. Bratři, já si nenamlouvám, že už jsem to 
uchvátil. Ale o jedno mi jde: nedbám na to, co je 
za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. 
Běžím k cíli za vítěznou nebeskou odměnou, ke 
které nás Bůh povolal skrze Krista Ježíše. 

Ježíš odešel na Olivovou horu. Ale brzo ráno se 
zase objevil v chrámě a všechen lid přicházel k 
němu. On se posadil a učil je.  
Tu k němu učitelé Zákona a farizeové přivedli 
ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji do-
prostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopa-
dena v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně 
nařídil takové ženy ukamenovat. Co říkáš ty?“ 
Tou otázkou ho chtěli přivést do úzkých, aby ho 
měli z čeho obžalovat.  
Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když 
na něj nepřestávali dotírat otázkami, vzpřímil se 
a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí 
kamenem první!“ A sehnul se opět a psal na zem. 
Když to uslyšeli, jeden za druhým se vytráceli, 
starší napřed, až zůstal on sám a žena před ním.  
Ježíš se vzpřímil a řekl jí: „Ženo, kam se poděli? 
Nikdo tě neodsoudil?“  
Odpověděla: „Nikdo, Pane.“  
Ježíš řekl: „Ani já tě neodsuzuji. Jdi a od nynějš-
ka už nehřeš!“ 

Předvelikonoční svátost smíření 

Lukavec čtvrtek   7. 4. 16:00 - 17:00  
  a po mši  svaté 
Fulnek   neděle  10. 4.  15:00 - 17:00 
Vrchy   pondělí 11. 4. 17:00 - 18:00 
Stachovice  úterý 12. 4. 16:00 - 17:00 
Děrné  středa 13. 4. 16:00 - 17:00  
  a po mši svaté 

Ohlášky 

♣ Rádi bychom Vás pozvali 
na křížovou cestu našim měs-
tem Fulnekem, která se bude 
konat v pátek 8. dubna  
od 18:30. Začneme v kostele 
Nejsvětější Trojice a ukončí-
me u kostela svatého Josefa. 
Od 17:30 zveme k modlitbě 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              3.4. – 10.4.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     3.4. 
 
Út      5.4. 
 
St       6.4. 
Čt      7.4. 
Pá      8.4. 
 
So      9.4. 
 
Ne   10.4. 
  

Za † manžele Panáčkovy a † Jiřího 
Kopa a živou rodinu 
Za † manžela a za † a živou rodinu  
z obou stran 
Za rodinu Bambasovu 
________________________ 
Za syna Jiřího, rodiče Holíkovy,  
příbuzné a živou rodinu 
Za † rodiny z obou stran a Boží  
požehnání pro živé rodiny 
Za † Jindřišku Šulkovou, rodiče  
Schindlerovy a živou rodinu 

Ne     3.4. 
St       6.4. 
Ne   10.4. 
  

Za † rodinu Patermannovu a Vrabcovu 
Za členy živého růžence 
Za † Antonína a Zdeňku  
Svobodníkovy a živou rodinu 

Ne     3.4. 
Čt      7.4. 
Ne   10.4. 

Za † Žofii Dulanskou 
Za členy živého růžence 
Rodina Křížová 

Ne     3.4. 
Út      5.4. 
Ne   10.4. 
  

Za † rodinu Bačíkovu 
Mše svatá za farnost 
Za † Miroslava Vaněčka a živou  
rodinu 

Ne     3.4. 
 
Ne   10.4. 
  

Za † Hermínu Krestovou, manžela, 
dceru Vlastu a syna Jaroslava 
Za † Bedřicha Víchu, manželky, rodiče 
a sourozence  

Děrné 

růžence.  
♣ Na mši svatou s nedělní 
platností zveme v sobotu  
9. dubna  v 17 hodin do Jes-
třábí. 
♣ Příští neděle je poslední 
postní neděle – Květná. Koná 
se na památku Kristova vjez-
du do Jeruzaléma, kde je vítán 
zástupy lidí s palmovými vět-
vemi v rukou. Ke slavnostní-
mu průvodu s ratolestmi  
se shromáždíme před koste-
lem. 
♣ Na Velký pátek zve mládež 
na již tradiční putování do 
Hradce nad Moravicí, které 
bude zakončeno křížovou ces-
tou. Společná modlitba začne 
u 1. zastavení ve 12:30. 

Kostel Nejsvětější Trojice  

Zelený čtvrtek  14. 4.  18:00 

Velký pátek 15. 4.  15:00 

Bílá sobota 16. 4. 20:00 

 

Zmrtvýchvstání Páně - 17.4. 

Pořad bohoslužeb:  

Stachovice    7:30 

Lukavec    8:00 

Fulnek     9:00  

Děrné   10:30 

Vrchy   10:30 

 

Pondělí velikonoční - 18. 4. 

Nedělní pořad bohoslužeb 

 

Pořad bohoslužeb 


