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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně            17. dubna        neprodejné 

Jan staví do středu velikonočního pří-

běhu postavu Marie z Magdaly, ženu, 

jež byla od počátku součástí křesťan-

ské zbožnosti. 

Jan chápe Marii z Magdaly jakou po-

stavu milující ne-

změrnou láskou. Ve 

svém velikonočním 

vyprávění se vrací k 

milostné písni ze sta-

rozákonní Písně pís-

ní. Jeho zpráva o ve-

likonočních událos-

tech je tedy příběhem 

lásky. Úryvek z Písně 

písní zní: "Noc co 

noc hledala jsem na 

svém lůžku toho, kte-

rého tolik miluji. Hle-

dala jsem ho a nena-

lezla. Teď vstanu a obejdu město, uli-

ce, náměstí, vyhledám toho, kterého 

tolik miluji. Hledala jsem ho a nena-

lezla. Našli mě strážci obcházející 

město: 'Toho, kterého tolik miluji, jste 

tu neviděli?' Potom, jen co jsem od 

nich odešla, hned jsem nalezla toho, 

kterého miluji. Uchopila jsem ho a už 

ho nepustím" (Pís 3,1-4).  

Ne nadarmo se v židovské liturgii čte 

Píseň písní o svátku Paschy. Velikono-

ce symbolizují vítězství lásky nad smr-

tí. Tak je chápe i Jan. Marie z Magdaly 

Ježíše milovala. Teprve skrze něho a 

skrze jeho lásku zača-

la žít, objevila svou 

důstojnost.  

Příběh o tom, jak Ma-

rie z Magdaly hledá 

Ježíše, je tedy příbě-

hem lásky. Marie se 

vydala na cestu v no-

ci, když jí smutek za-

temňoval srdce. Vy-

dala se na cestu, aby 

hledala toho, koho její 

duše milovala.  

Jaká je Tvá nejhlubší 

touha? Kam Tě žene 

Tvá láska? Kdo je ten, koho hledá Tvá 

duše? Jestliže budeš své touze důvěřo-

vat a budeš svou lásku následovat až 

do konce, setkáš se - a to Ti chce říci 

Jan ve svém evangeliu - se Vzkříše-

ným právě tak jako Marie z Magdaly. 

Jen se s ní musíš vydat na cestu upro-

střed temnoty svého srdce, abys hledal 

toho, koho Tvá duše miluje. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 18. 4. 

Sk 2,14.22b-33 

Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11 

Mt 28,8-15 

Běžícím ženám, plným stra-

chu a radosti, jde naproti sám 

Ježíš. On jde i dnes vstříc 

všem, kdo se pravdu o něm 

snaží zvěstovat druhým. 

 

ÚTERÝ 19. 4. 

SK 2,36-41 

ŽL 33,4-5.18-19.20+22 

JAN 20,11-18 

Pláč Marie Magdaleny se mě-

ní v radost. I dnes platí: čím 

víc kdo prožívá s Ježíšem úz-

kosti, tím víc se pak raduje z 

jeho oslavení. 

 

STŘEDA 20. 4. 

SK 3,1-10 

ŽL 105,1-2.3-4.6-7.8-9 

LK 24,13-35 

Ježíš odhaluje Písmo tak, že 

jim hoří srdce. Pane, zůstávej 

se svou církví, když se při-

pozdívá – abychom dovedli 

odpovídat na palčivé otázky 

naší doby! 

 

ČTVRTEK 21. 4. 

SK 3,11-26 

ŽL 8,2A+5.6-7.8-9 

LK 24,35-48 

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po 
křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a 
potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Du-
chem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on 
všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože 
Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opano-
val ďábel.  
A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku 
a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. 
Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se 
viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které 
Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří 
jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.  
On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší 
rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustano-
vený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydá-
vají svědectví všichni proroci, že skrze něho do-
stane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“ 

Žalm 118 

Toto je den, který připravil Pán,  
jásejme a radujme se z něho!  

 
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho mi-
losrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům Izra-
elův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ 
Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodi-
nova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu 
žít – a vypravovat o Hospodinových činech. 
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem 
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, 
– je to podivuhodné v našich očích. 

1. čtení Sk 10,34a.37-43 

2. čtení Kol 3,1-4 

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usiluj-
te o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží 
pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na 
to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život 
je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kris-
tus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve 
slávě. 
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Texty k rozjímání 

V Kristově příslibu „moci z 

výsosti“ se zjevuje komunika-

ce, společenství Trojice. 

Všimnu si: každá „osoba“ 

odkazuje v lásce na druhou… 

 

PÁTEK 22. 4. 

Sk 4,1-12 

ŽL 118,1-2+4.22-24.25-27A 

JAN 21,1-14 

Setkání s Ježíšem onoho jitra 

bylo plné překvapení. Noci, 

které následovaly po Poslední 

večeři, vyústily ve snídani na 

břehu jezera. Pane, kéž se s 

Tebou probudíme z našich 

nejistot! 

 

SOBOTA 23. 4. 

Sk 4,13-21 

ŽL 118,1+14-15.16AB-18.19-21 

MK 16,9-15 

Pokárání za nevěru vyústí v 

poslání. Poslání do celého 

světa a výzvu k hlásání všemu 

tvorstvu. Při plnění tohoto 

úkolu se moje i tvoje víra po-

sílí.  

 

NEDĚLE 24. 4. - neděle  

Božího milosrdenství 

Sk 5,12-16 

Zj 1,9-11a.12-13.17-19 

Jan 20,19-31 

 

Evangelium Jan 20,1-9 

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská čas-
ně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je ká-
men od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu 
Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého 
Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a 
nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učed-
ník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi 
zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než 
Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a 
viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř neve-
šel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do 
hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška 
však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u 
těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném 
místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který 
přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž 
nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých. 

Neděle Božího milosrdenství  

Program: 
Sobota 23. dubna 
18 hodin – večer chval doprovázený kapelou  
ve farním kostele 
Neděle 24. dubna 
  9:30 – modlitba růžence ve Fulneku 
10:00 – mše svatá ve Fulneku  
14:00 – zamyšlení k svátku Božího milosrden-
ství, výstav Nejsvětější svátosti a modlitba Ko-
runky k Božímu milosrdenství, svátostné požeh-
nání.  
Hlavním celebrantem mše svaté a přednášejícím 
bude s p. Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. 

Ohlášky 

♣ Dnes odpoledne od 13 hodin se pojede v Lu-
kavci tradiční jízda okolo osení. Po jízdě zveme 
do kostela sv. Jana Křtitele na svátostné požehná-
ní. 
♣ Od středy 20. dubna budou mše svaté 
v Děrném v 19 hodin. 
♣ Muzeum Novojičínska, Svět Komenského  
ve Fulneku srdečně zve 21. dubna v 17 hodin  
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Ohlášky Úmysly mší svatých             17.4. – 24.4.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   17.4. 
 
 
Po   18.4. 
 
Út    19.4. 
St     20.4. 
Čt    21.4. 
Pá    22.4. 
So    23.4. 
Ne   24.4. 

Poděkováni rodičům za dar života  
a Boží požehnání a dary Ducha  
svatého do dalších let  
Za † bratra Lukáše Fjuráška  
a manželku 
Za rodinu Bambasovu 
____________________________ 
8:00 za rodiče 
Za † Jiřího Dorneana 
____________________________ 
Za nová kněžská a řeholní povolání 

Ne   17.4. 
 
Po   18.4. 
 
St     20.4. 
 
Ne   24.4. 

Za † Josefa Skočka a Bohumíra  
Storzera 
Za † Františka Baara, rodinu a duše  
v očistci 
19:00 za † Viléma Skýpalu a rodiče  
Jančálkovy 
10:00  mše svatá ve Fulneku 

Ne   17.4. 
Po   18.4. 
Čt    21.4. 
Ne   24.4. 

Za jezdce okolo osení  
___________________________ 
  8:00 mše svatá za farnost 
10:00 mše svatá ve Fulneku 

Ne   17.4. 
 
Po   18.4. 
Út    19.4. 
Ne   24.4. 

Za † Ludmilu Růčkovou, manžela  
a rodiče z obou stran 
___________________________ 
___________________________ 
7:30 Mše svatá za farnost 

Ne   17.4. 
 
Po   18.4. 
 
Ne   24.4. 

Poděkování Pánu Bohu za 50 let  
manželství 
Za † Lindu Janečkovou se vzpomín-
kou na její nedožité 80-té narozeniny 
10:00  mše svatá ve Fulneku 

Děrné 

do muzea  na moderovanou 
diskuzi s názvem „Jízda ko-
lem osení - Příběh nepřeruše-
né tradice“. Součástí progra-
mu bude také ukázka liturgic-
kých písní a promítání doku-
mentu Boží rajtování. Hlav-
ním hostem bude pan Václav 
David, dále historik Mgr. Mi-
roslav Nedorostek, PhD, etno-
grafka Mgr. Eliška Nohálová 
a moderovat diskuzi bude 
PhDr. Zdeněk Orlita, PhD.. 
♣ Z tohoto důvodu bude mše 
svatá ve Fulneku a Lukavci  
ve čtvrtek ráno v 8 hodin. 
♣ V pátek zveme na mši sva-
tou s katechezí pro děti. 
K nácviku písní se sejdeme 
v 17 hodin na faře. Po mši 
svaté bude setkání pro děti  
a mládež. 
♣ V sobotu jsou zváni na faru 
na brigádu ministranti. Začne-
me mší svatou v 8 hodin. 
♣ V sobotu 23. dubna zveme 
na mši svatou s nedělní plat-
ností v 16 hodin do Jerlocho-
vic a v 17 hodin do Jílovce. 
♣ Ve Stachovicích bude 
v neděli 24. dubna mše svatá 
v 7:30.  
♣ V neděli 1. května zveme 
do Vrchů na pouť k svatému 
Jiří. Z Fulneku půjde pěší 
pouť.  
♣ Děkujeme všem, kteří  
se zapojili příprav a byli sou-
částí oslav Svatého týdne  
a Velikonoc.  
♣ Dík patří také těm, kteří  
se zúčastnili našeho postního 
putování, zaslali fotografie  
a dětem děkujeme za nakres-
lené obrázky. 


