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

D E N   P Á N Ě 
3. neděle vélikonoční                         1. května         neprodejné 

Kde hledat vzkříšeného Ježíše? Jak po-
znat, co ode mne chce? Jak to udělat, aby 
mne neminul? To jsou ušlechtilé otázky, 
ale možná, že také zbytečné. Podíváme-li 
se do evangelií, vidíme situaci spíš opač-
nou: Ježíš přichází za svými učedníky. A 
to před svým 
vzkříšením, i po 
něm. Ježíš je tím, 
kdo začíná hovor. 
Ježíš je ten, kdo 
dává radu. A Ježí-
še poslouchají ně-
kdy ti, kdo mu 
uvěří a kdo ho be-
rou vážně a jindy 
ti, kteří si myslí, 
že znají věci lépe 
něž on, že by je 
spíš měl poslech-
nout on sám. 
Pro mne samotného z toho vyplývá zcela 
praktická otázka: kde stojím já? Jsem tím, 
kdo poslouchá, kdo vnímá, kdo uskuteč-
ňuje Ježíšovo slovo? Jsem tím, kdo ví, že 
Ježíš ví, co je potřeba? Jsem tím, kdo vě-
ří, že Ježíš poradí lépe i tam, kde já jsem 
přesvědčen, že věci dobře znám? Vždyť 
při rybolovu, o kterém jsme slyšeli v 
evangeliu, radil zkušeným profesionálům 
- rybářům! A radil jim něco, co žádný 
rybář nemohl udělat, totiž spustit sítě ve 
dne a ne v noci. A přece stálo za to ho 
poslechnout! 

Nechme se tím povzbudit. Začněme si dě-
lat starosti o to, jestli Ježíšovo slovo vní-
máme. Televize ani noviny nám toto slovo 
většinou sdělovat nebudou. Ale slovo Pís-
ma a učení církve nám ho sdělují stále! Jde 
o to, chovat se opravdu jako učedník: tedy 

naslouchat a učit se. 
Naslouchat, učit se a 
dělat to, co náš Mis-
tr a Pán říká. Nevy-
stačit si s vlastními 
zkušenostmi. Nepro-
sazovat si jen svou. 
Ale v prvé řadě se-
tkávat se s Ježíšo-
vým slovem a slyšet 
ho. Poslouchat ho 
pozorněji a s větším 
zájmem než jakéko-
liv zprávy, než jaké-
koliv senzace, než 

cokoliv jiného. Vždyť kdo jiný nám ukazu-
je cestu ke skutečné pravdě, ke skutečné-
mu dobru, k cíli v nebi? Kdo jiný, než Je-
žíš, ukřižovaný a vzkříšený, živý, ten, kte-
rý mluví ve své církvi? 
Ve chvíli, kdy Ježíše mnozí opouštěli, říká 
Petr: "Pane, ke komu půjdeme? Ty máš 
slova věčného života". To neplatilo jen 
tehdy, to platí i dnes. A bude to platit až do 
konce světa. Takže - věnuji Ježíšovu slovu 
pozornost? Je to pro mne slovo první, slo-
vo nejdůležitější? Nic jiného si toto slovo 
nezaslouží. 

K zamyšlení 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 2. 5. 
Sk 6,8-15 
Žl 119,23-24.26-27.29-30 
Jan 6,22-29 
Služba jáhnů je i hlásání slo-
va, tedy služba prorocká. Do-
vedeme si vážit této služby, 
kterou na sebe berou muži i 
dnes?  
 
ÚTERÝ 3. 5., svátek sv. Fili-
pa a Jakuba 
1 Kor 15,1-8 
Žl 19,2-3.4-5 
Jan 14,6-14 
Cesta, pravda a život. Koli-
krát jsme to slyšeli… Neplatí 
však i o mně: Tak dlouho 
jsem s vámi, a neznáš mě? 
Kéž mi k důvěrnějšímu, pl-
nějšímu přátelství s Pánem 
pomůže denní tichá chvíle! 
 
STŘEDA 4. 5. 
Sk 8,1b-8 
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a 
Jan 6,35-40 
Apoštolové jsou pronásledo-
váni a rozprchnou se. A právě 
tím se zvěst o Kristu šíří! To-
ho jsme svědky i dnes. Výzva 
pro nás: Nežijeme příliš „v 
klídku“? 
 
ČTVRTEK 5. 5. 
Sk 8,26-40 
Žl 66,8-9.16-17.20 
Jan 6,44-51 
I dnes je Kristův chléb živý. 
Právě pro energii, která z ně-
ho pramení! Toho, kterého 
přijímám, si nemohu nechat 
pro sebe… 
 

Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme 
vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte 
učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho 
učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev 
onoho člověka.“ Ale Petr a ostatní apoštolové na 
to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi. 
Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho 
pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po 
své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli 
dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme 
svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, které-
ho Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ Dali apoš-
toly zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Je-
žíšově. Pak je propustili. A oni odcházeli z vele-
rady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří. 

Žalm 30 

Chci tě oslavovat, Hospodine,  
neboť jsi mě vysvobodil. 

 
Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě 
vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade mnou 
radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí 
jsi vyvedl mou duši, – zachovals mi život mezi 
těmi, kteří do hrobu klesli. 
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte 
díky jeho svatému jménu! – Vždyť jeho hněv 
trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – 
zvečera se uhostí pláč, – zjitra však jásot. 
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – po-
moz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi obrátil v 
tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit 
navěky! 

1. čtení Sk 5,27b-32.40b-41 

2. čtení Zj 5,11-14 

Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas vel-
kého množství andělů shromážděných kolem 
trůnu, bytostí a starců – bylo jich na miliony a 
stamiliony – a volali silným hlasem: „Beránek, 
který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohat-
ství, moudrost a sílu, čest, slávu i chválu!“  
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Texty k rozjímání 

PÁTEK 6. 5. 
Sk 9,1-20 
Žl 117,1.2 
Jan 6,52-59 
Kdykoli přijímám, opakuje se 
ve mně svým způsobem Vtě-
lení Krista! Napadlo mě, že 
jsem v tom podobný jeho 
Matce Marii?  
 
SOBOTA 7. 5. 
Sk 9,31-42 
Žl 116,12-13.14-15.16-17 
Jan 6,60-69 
V dnešní době, která nabízí 
tolik cest a možností, chci 
souznít s Petrovým odhodlá-
ním. Během dne si několikrát 
Petrovu odpověď zopakuji. 
Stane se tak modlitbou… 
 
NEDĚLE 8. 4. 
4. neděle velikonoční 
Sk 13,14.43-52 
Zj 7,9.14b-17 
Jan 10,27-30 

A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i 
na moři a vše, co je v nich, jsem slyšel volat:  
„Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší 
chvála, čest, sláva i moc na věčné věky!“ Tu ony 
čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na 
tvář a poklonili se. 

Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Ti-
beriadského moře. Zjevil se takto: Byli pohroma-
dě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael 
z galilejské Kány, synové Zebedeovi a ještě jiní 
dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu 
lovit ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s 
tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu noc 
nic nechytili. Když už nastávalo ráno, stál Ježíš 
na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš 
se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“ Od-
pověděli mu: „Nemáme.“ On jim řekl: „Hoďte 
síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji 
tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství 
ryb. Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl 
Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon Petr uslyšel, 
že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl 
totiž oblečen jen nalehko – a skočil do moře. 
Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země 
daleko, jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s ryba-
mi. Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé 
uhlí a na něm položenou rybu a vedle chléb. Ježíš 
jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě 
chytili.“ Šimon Petr vystoupil a táhl na zem síť 
plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A 
přesto, že jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš 
je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků se 
ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to 
Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a dal jim, stejně i 
rybu. To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učed-
níkům po svém zmrtvýchvstání.  

Evangelium Jan 21,1-19 

Ohlášky 

Poděkování 

Děkujeme všem dárcům, kteří 
přispěli na pomoc dětem ze 
sirotčinců na Ukrajině. Celko-
vá částka, za níž byl zakoupen 
zdravotnický materiál, speci-
ální dětská výživa, mléka, 
plenky a mnoho dalšího, čini-
la 41 700Kc. Od dárců byly 
věnovány i dětské kočárky, 
invalidní vozík, berle. Huma-
nitární pomoc byla ve čtvrtek 
večer předána v ukrajinském 
Lvově. Pán Bůh zaplať! Fotky 
z předání bude možno shléd-
nout na farních stránkách.  

♣  Na poutní mši svatou k svatému Jiří jste sr-
dečně zváni dnes odpoledne do Vrchů. Z Fulneku 
půjde pěší pouť. Sraz ve 13 hodin u kostela  
sv. Josefa. Poutní mše svatá začne v 15 hodin. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých                1.5. – 8.5.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     1.5. 
 
 
Út      3.5. 
St      4.5. 
Čt      5.5. 
Pá      6.5. 
So      7.5. 
Ne     8.5. 

Za † rodinu Zemanovu, Wantulokovu, 
Klimíčkovu, Vlčkovu s prosbou  
o požehnání pro živé rodiny 
Za členy živého růžence 
_________________________ 
_________________________ 
Za † Stěfana Vrábla a manželku 
_________________________ 
Za rodiče Šuleřovy, syna Františka  
a živou rodinu 

Ne     1.5. 
St       4.5. 
Ne     8.5. 

Za členy živého růžence 
Za děrenské hasiče 
Za † Františka, Vlastíka, Milana  
a Zuzku 

Ne     1.5. 
Čt      5.5. 
Ne     8.5. 

Za hasiče 
Za členy živého růžence 
Za † Miroslava Davida 

Ne     1.5. 
Út      3.5. 
Ne     8.5. 

__________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † rodinu Duškovu 

Ne     1.5. 
Ne     8.5. 

15:00 poutní mše svatá  
Za všechny matky k jejich svátku 

Děrné 

♣ Přihlašování na farní mini-
tábor, který se bude konat  
od 15. do 20. srpna ve Vrbnu 
pod Pradědem, bude zahájeno 
dnes od 17:00 na našich we-
bových stránkách:  
https://minitabor.info. 
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. Budeme navštěvo-
vat nemocné. Připomínáme, 
že příležitost ke svátosti smí-
ření je každý den během týd-
ne půl hodiny před mší sva-
tou. Ve Fulneku budeme 
v pátek zpovídat od 17 hodin. 
♣ V pátek 6. května zveme na 
mši svatou s kázáním pro děti 
a mládež. K nácviku písní  
se sejdeme v 17 hodin na faře. 
Po mši svaté bude mít mládež 
a děti spolčo. 
♣ Do Jerlochovic na mši sva-
tou s nedělní platností zveme 
v sobotu 7. května v 17 hodin. 
♣ Tradiční pouť rodin na Ma-
ria Hilf u Zlatých Hor  
se uskuteční v sobotu 7. květ-
na. Více informací na 
www.prorodiny.cz.  
♣ Comenius Fulnek, z.s. Vás 
zve  v neděli 8. května v 15 
hodin do kostela Nejsvětější 
Trojice na koncert barokní 
hudby v podání Jaroslava 
Svěceného.  
♣ Měsíc květen je zvlášť za-
svěcený Matce Boží Panně 
Marii. Zveme Vás všechny 
k modlitbě litanii k Panně 
Marií nejen v kostele po mši 
svaté, ale také doma, v rodině. 
Do modlitby vložme prosbu 
za dobrou volbu diecézního 
biskupa a za nová kněžská 
povolání.  

http://www.prorodiny.cz

