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

D E N   P Á N Ě 
Květná neděle                                10. dubna        neprodejné 

Ježíš řekl: „To je mé přikázání: 

Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás.“ 

(Jan 15,12) 

 

Pokud má být Ježíš naším králem, je důležité, aby láska k Bohu  

a k bližnímu byla pro nás v životě to nejdůležitější. 

 

Náměty k prožití Svatého týdne: 

□ zúčastnit se pobožnosti křížové cesty (v přírodě) 

□ zúčastnit se liturgie velikonočního třídenní 

□ upéct nekvašený chleba, beránka 

□ uspořádat v rodině/s přáteli pesachovou večeři 

□ na Bílou sobotu navštívit Boží hrob 

□ střídat se v rodině přes noc na modlitební stráži 

□ vyzdobit dům 

□ ... 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 11. 4. 
Iz 42,1-7 
Jan 12,1-11 
Láska prostě nehledí na pení-
ze. Projevení citů a opravdo-
vost této ženy ať je nám v 
církvi (alespoň občas!) vzo-
rem. 
 
ÚTERÝ 12. 4. 
Iz 49,1-6 
Jan 13,21-33.36-38 
Obdivuji Ježíšův takt při 
označení zrádce. I to, jak náš 
Pán dokázal citlivě zchladit 
Petrovo nadšení. Kéž projevu-
ji podobný takt, když musím 
napomínat. 
 
STŘEDA 13. 4. 
Iz 50,4-9a 
Mt 26,14-25 
Ježíšova poslední večeře je 
poznamenána zradou. Chci s 
Pánem stolovat a slavit eucha-
ristii ve věrnosti a s láskou, 
která nahradí zrady a nelásku 
mnohých… 
 
ČTVRTEK  14. 4.  
Zelený čtvrtek 
Ex 12,1-8.11-14 
1 Kor 11,23-26 
Jan 13,1-15 
Chci svým životem docenit 
dar Kristova těla tak, abych se 
proměňoval v to, co jím a pi-
ji? 
 
PÁTEK 15. 4.  
Velký pátek 
Iz 52,13-53,12 
Žid 4,14-16; 5,7-9 
Pašije – Jan 18,1-19,42 
Pro Jeho poslušnost jsem za-
chráněn, spasen. Nevzpouzím 
se mu však? Opravdu nechci 

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych 
uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. 
Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslou-
chal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, 
mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl na-
zpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své 
líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem 
neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi 
však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dá-
vám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebu-
du zahanben. 

1. čtení Iz 50,4-7 

2. čtení Flp 2,6-11 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
 

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí 
rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, 
ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ 
Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě 
svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu  
šechny své kosti.  
Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, 
Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi 
na pomoc!  
Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – 
uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se 
bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni 
z Jakubova potomstva, – boj se ho, celé Izraelovo 
plémě!“ 

Evangelium Lk 22,14 – 23,56  

Žalm 22 

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic 
nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se 
zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal 
se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, po-
nížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na 
kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno 
nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu 
musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i 
v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce 
vyznat: Ježíš Kristus je Pán. 
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Texty k rozjímání 

jeho „slzy vroucí modlitby“ 
zmařit svou neposlušností, 
lhostejností. 
 
SOBOTA 16. 4. 
Večerní vigilie slavnosti  
Zmrtvýchvstání Páně 
Gn 1,1-2,2 
Gn 22,1-18 
Ex 14,15-15,1 
Iz 54,5-14 
Iz 55,1-11 
Bar 3,9-15.32-4,4 
Ez 36,16-17a.18-28 
Epištola – Řím 6,3-11 
Evangelium Lk 24,1-12 
Víme, že bez vody není živo-
ta! Ponoření do vody, která 
umývá, je příslibem života 
nového. Mohu začít nově žít 
už od této chvíle. Sjednocen s 
Jeho osudem. 
 
NEDĚLE 17. 4. slavnost  
Zmrtvýchvstání Páně 
Sk 10,34a.37-43 
Kol 3,1-4 
Jan 20,1-9 

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. 
Stachovice    7:30 
Lukavec    8:00 
Fulnek     9:00  
Děrné   10:30 
Vrchy   10:30 
 
Pondělí velikonoční - 18. 4. 
Nedělní pořad bohoslužeb 

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  

Předvelikonoční svátost smíření 

Pořad bohoslužeb - Svatý týden a Velikonoce 

Ohlášky 

♣ Dnešní Květnou (Pašijovou) neděli jsme vstou-
pili do Svatého týdne. Mše svaté v úterý a ve 
středu jsou beze změn. Na obřady Velikonočního 
třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobo-
ta) zveme do farního kostela Nejsvětější Trojice. 
♣ Ve čtvrtek 14. dubna zveme ministranty na 
MISSA CHRISMATIS, tj. mši se svěcením po-
svátných olejů. Ministranti, přihlaste se do středy 
u o. Jozefa nebo o. Jana. 
♣ Po skončení liturgie na Zelený čtvrtek zveme  
k bdění v „Getsemanské zahradě“. Možnost 
osobní modlitby do 22 hodin. 
♣ Nácvik ministrantů na obřady Velikonočního 
třídenní: čtvrtek 16:30, sobota 18:30. 
♣ Mládež zve na již tradiční křížovou cestu na 
Velký pátek do Hradce nad Moravicí. Vyjdeme 
v 7:00 z Fulneku, ulice Děrenská, 7:20 Hájek, 
7:45 Lukavec, hasičárna. Společná modlitba kří-
žové cesty na Kalvárii v Hradci nad Moravicí 
začne ve 12:30 u 1. zastavení. 
♣ Do farního kostela zveme na Velký pátek: 
15:00 - modlitba křížové cesty, 15:30 - obřady na 

Postní putování 

Blížíme se konci našeho post-
ního putování. Prosíme děti, 
které se aktivně zapojily do 
postního putování, aby z něj 
nakreslily obrázek a přinesly 
na Bílou sobotu do kostela. 
V kapli sv. Josefa je mohou 
připevnit kolíčky na připrave-
ný provázek. Obrázky budou 
součástí výzdoby Božího hro-
bu. V křížové chodbě u kříže 
čeká na děti malé překvapení. 
Pokud máte z putování nějaké 
snímky, budeme rádi, když 
nám je pošlete na 
l.erteltova@seznam.cz.  

mailto:l.erteltova@seznam.cz


4  D e n  P á n ě         

  

 

 

4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých            10.4. – 17.4.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   10.4. 
 
Út    12.4. 
St     13.4. 
 
 
Čt    14.4. 
 
Pá    15.4. 
So   16.4. 
Ne   17.4. 
  

Za † Jindřišku Šulkovou, rodiče  
Schindlerovy a živou rodinu 
Za † Jendu Kozáka 
Na poděkování za dožití 85 let  
a prosba k Panně Marii za zdraví  
pro celou rodinu 
18:00 Za volbu nového diecézního 
biskupa 
15:00 Obřady Velkého pátku 
20:00 ______________________ 
Poděkování rodičům za dar života 
a Boží požehnání a dary Ducha  
svatého do dalších let. 

Ne   10.4. 
 
St     13.4. 
Ne   17.4. 
  

Za † Antonína a Zdeňku  
Svobodníkovy a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
10:30 Za † Josefa Skočka a Bohumila 
Storzera  

Ne   10.4. 
Ne   17.4. 

Rodina Křížová 
8:00 Za jezdce okolo osení 

Ne   10.4. 
 
Út    12.4. 
Ne   17.4. 
  

Za † Miroslava Vaněčka a živou  
rodinu 
_____________________ 
Za † Ludmilu Růčkovou, manžela  
 a rodiče z obou stran 

Ne   10.4. 
 
Ne   17.4. 
  

Za † Bedřicha Víchu, manželky, rodiče 
a sourozence  
Poděkování Pánu Bohu za 50 let  
manželství 

Děrné 

památku umučení Páně.  
Po skončení obřadů modlitba 
noveny k Božímu milosrden-
ství – 1. den noveny. Kostel 
bude otevřen k soukromé ado-
raci u Božího hrobu  
do 22 hodin. 
♣ Na Velký pátek budeme ve 
Fulneku a také na vesnicích 
od 9 hodin navštěvovat ne-
mocné. 
♣ Na Velký pátek dodržujeme 
přísný půst a na Bílou sobotu 
se doporučuje zdrženlivost  
od masa. 
♣ Na Bílou sobotu bude farní 
kostel otevřen k individuální 
modlitbě od 9 do 17 hodin. 
Prosíme farníky, aby se zapsa-
li na adorační službu. 
♣ Sbírka, která se koná při 
uctívání kříže a sobotní adora-
ci, bude předána na údržbu 
chrámů ve Svaté Zemi. 
♣ Na velikonoční vigilii  - 
obřady vzkříšení v sobotu  
16. dubna se shromáždíme  
ve 20 hodin před kostelem. 
Doneste si své vlastní svíce.  
♣  O slavnosti Zmrtvýchvstá-
ní Páně budeme žehnat veli-
konoční pokrmy. 
♣ Na Velikonoční neděli  
se v Lukavci ve 13 hodin 
uskuteční tradiční Jízda okolo 
osení. Po jízdě zveme do kos-
tela sv. Jana Křtitele na svá-
tostné požehnání. 
♣ Tento týden nebude výuka 
náboženství. 
♣ V neděli 24. dubna zveme 
do kostela ve Fulneku na pouť 
k Božímu milosrdenství. 
Hlavním celebrantem mše 
svaté, která začne v 10 hodin, 
bude P. Vojtěch Kodet 
OCarm.  


