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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle velikonoční                         15. května         neprodejné 

Dnešní evangelium nás přivádí do Veče-
řadla, abychom si vyslechli slova, kterými 
se Ježíš před svým Umučením obrátil ke 
svým učedníkům v „promluvě na rozlou-
čenou“. Poté co umyl nohy Dvanácti, jim 
říká: »Nové přikázání vám dávám: Miluj-
te se navzájem: 
jak jsem já milo-
val vás, tak se na-
vzájem milujte vy. 
V jakém smyslu 
však Ježíš označu-
je toto přikázání 
za nové? Víme 
totiž, že již ve 
Starém zákoně dal 
Bůh svému lidu 
přikázání milovat 
bližního jako sebe. 
Sám Ježíš na otáz-
ku, jaké přikázání 
Zákona je největ-
ší, odpověděl, že 
prvním je milovat Boha z celého srdce a 
druhým milovat bližního jako sebe sama. 
Veškerá novost spočívá v lásce Ježíše 
Krista, který dal z lásky život za nás. Jde 
o Boží lásku, která je všeobecná, bezpod-
mínečná, bezmezná a vrcholí na kříži. Ve 
chvíli extrémního ponížení, ve chvíli 
opuštění Otcem, Syn Boží ukázal a daro-
val světu plnost lásky.  
Ježíš nás miloval první, miloval nás na-
vzdory našim křehkostem, našim omeze-
ním a našim lidským slabostem. On uči-
nil, že jsme se stali hodni Jeho lásky, kte-

rá nezná mezí a nikdy nekončí. Tím že 
nám dal nové přikázání, po nás žádá, aby-
chom se měli rádi mezi sebou nejenom a 
ne toliko svojí láskou, nýbrž Jeho láskou, 
kterou Duch svatý vkládá do našich srdcí, 
pokud jej s vírou vzýváme. Takto – a je-

nom takto – se mů-
žeme navzájem 
milovat nejenom 
tak, jak milujeme 
sebe, ale jak 
On miloval nás, to 
znamená nezměrně 
více. Bůh nás totiž 
miluje mnohem 
více, než my sami 
sebe.  
Láska, která se 
projevuje 
v Kristově kříži a 
ke které nás v živo-
tě volá, je jedinou 
silou, která promě-

ňuje naše srdce z kamene na srdce z masa; 
jedinou silou schopnou proměnit naše srd-
ce je Ježíšova láska, pokud touto láskou 
milujeme také. A tato láska nás uschopňuje 
milovat nepřátele a odpouštět tomu, kdo 
nás urazil. Ježíšova láska nás podněcuje 
k dialogu, pomáhá nám naslouchat a na-
vzájem se poznat. Láska nás otevírá druhé-
mu a stává se základem lidských vztahů. 
Uschopňuje nás překonávat bariéry vlast-
ních slabostí a vlastních předsudků. Ježíšo-
va láska v nás vytváří mosty, učí novým 
cestám a rozněcuje dynamismus bratrství. 

Papež František - Bůh nás miluje mnohem více než my sami sebe 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 16. 5. svátek  

sv. Jana Nepomuckého 

Řím 8,31b-39 

Žl 69,5ab.7ac+8.15bc+31 

Mt 10,17-22 

Věrnost úřadu, loajalita k 

představeným. I dnes může 

vést k smrti. Možná jen k 

odumření mého vlastního 

„já“. Ale právě v této po-

rážce je vítězství! 

 

ÚTERÝ 17. 5.  

Sk 14,19-28 

Žl 145,10-11.12-13ab.21 

Jan 14,27-31a 

Věty o pokoji, které slyším 

při každé eucharistické 

slavnosti bezprostředně 

před přijímáním. Ano, on 

se k nám vrací – ve svých 

slovech a v eucharistii. 

 

STŘEDA 18. 5.  

Sk 15,1-6 

Žl 122,1-2.3-4a.4b-5 

Jan 15,1-8 

Prořezávání a čištění může 

být bolestný proces. Přesto 

se chci snažit být pevně 

spojen s kmenem a nést 

dobré ovoce! 

 

ČTVRTEK 19. 5. 

Sk 15,7-21 

Pavel a Barnabáš se vrátili do Lystry, Ikónia 
a do Antiochie. Utvrzovali tam učedníky a 
povzbuzovali je, aby byli ve víře vytrvalí, 
protože do Božího království vejdeme jen 
tehdy, když hodně vytrpíme. V jednotlivých 
církevních obcích jim po modlitbě a postu 
ustanovili starší a poručili je Pánu, v kterého 
uvěřili.  
Potom prošli Pisídií a Pamfýlií a hlásali slo-
vo Páně v Perge. Pak odešli do Atálie. Od-
tamtud odpluli lodí do Antiochie, kde byli 
kdysi doporučeni milosti Boží k dílu, které 
teď ukončili.  
Když tam přišli, svolali církevní obec a vy-
pravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal a 
jak otevřel bránu k víře pohanům. 

Žalm 145 

Budu tě oslavovat na věky,  
můj Bože, králi.  

 
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shoví-
vavý a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin 
ke všem – a soucit má se všemi  svými tvory. 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a 
tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o 
slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle! 
Aby poučili lidi o tvé moci, – o slávě tvé 
vznešené říše. – Tvé království je království 
všech věků – a tvá vláda trvá po všechna po-
kolení. 

1. čtení Sk 14,21b-27 

2. čtení Zj 21,1-5a 

Já, Jan, viděl jsem nová nebesa a novou zemi 
– dřívější nebesa a dřívější země zmizely, ani 
moře už není.  
A uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, 
jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystroje-
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Žl 96,1-2a.2b-3.10 

Jan 15,9-11 

To, že zůstávám v jeho lás-

ce, mi přináší radost. Sna-

žím se tuto radost šířit dál, 

nebo je pouze k mému 

uspokojení? 

 

PÁTEK 20. 5. 

Sk 15,22-31 

Žl 57,8-9.10-12 

Jan 15,12-17 

Kéž si víc a víc uvědomuji, 

že právě mě Ježíš volá k 

přátelství a spolupráci. Z 

tohoto vztahu pak vyplývá 

plnění toho, co mi ukládá. 

 

SOBOTA 21. 5. 

Sk 16,1-10 

Žl 100,1-2.3.5 

Jan 15,18-21 

Spojení s Kristem ve chví-

lích těžkých, jako je proná-

sledování, oživuje naši ví-

ru. Chci dnes myslet víc na 

ty, kdo trpí a poděkovat za 

to, že mohu svědčit podle 

svých sil…  

 

NEDĚLE 22. 5. 

6. neděle velikonoční 

Sk 15,1-2.22-29 

Zj 21,10-14.22-23 

Jan 14,23-29 

Když Jidáš odešel, Ježíš řekl: „Nyní je osla-
ven Syn člověka a Bůh je oslaven v něm. Je-
li Bůh v něm oslaven, oslaví Bůh i jeho v 
sobě; ano, hned ho oslaví.  
Dítky, jen krátký čas jsem s vámi. Nové při-
kázání vám dávám: Milujte se navzájem; jak 
jsem já miloval vás, tak se navzájem milujte 
vy. Podle toho všichni poznají, že jste moji 
učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzá-
jem.“  

no jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha. 
A uslyšel jsem od trůnu mohutný hlas: „Hle 
– Boží stan mezi lidmi! Bůh bude s nimi pře-
bývat; oni budou jeho lidem, a on – Bůh s 
nimi – bude jejich Bohem. On jim setře kaž-
dou slzu z očí: nebude už smrt ani zármutek, 
nářek ani bolest už nebude, protože co dříve 
bylo, pominulo.“ A ten, který seděl na trůně, 
řekl: „Hle – všechno tvořím nové!“ 

Evangelium Jan 13,31-33a.34-35 

Diecézní setkání seniorů  

Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro 

rodinu srdečně zve v úterý 24. května  

do Ostravy na Diecézní setkání seniorů.  

Program:  

9:30 - katedrála Božského Spasitele -  mše 

svatá - celebruje biskup Martin David 

10:30 - biskupství - občerstvení 

11:00 - přednáška „Jak pečovat o láskyplné 

vztahy s dospělými dětmi a vnoučaty“ 

13:00 - koncert cimbálové muziky  

VRZUŠKA. 

Na setkání pojedeme společně auty. Přihlásit 

se můžete do neděle 22. května u otce Jozefa 

nebo Jana. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             15.5. – 22.5.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   15.5. 
Út    17.5. 
St    18.5. 
Čt    19.5. 
Pá    20.5. 
So    21.5. 
Ne   22.5. 

Za rodinu Moravcovu 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
Za † Vladimíra a Ludvíka Vráblovy 
________________________ 
Za děti, které přistoupí k 1. svatému 
přijímání a jejich rodiny 

Ne   15.5. 
St    18.5. 
 
Ne   22.5. 

Za † rodiče Bortlovy a duše v očistci 
Za † Jana Hona a rodiče, za živou  
rodinu 
Za † rodiče Annu a Rudolfa  
Šindlerovy a živou rodinu 

Ne   15.5. 
Čt    19.5. 
So    21.5. 

Za rodiče Pavlíkovy 
Mše svatá za farnost 
18:00 Za P. Víchu a P. Farnika 

Ne   15.5. 
 
Út    17.5. 
 
Ne   22.5. 

Za † Karla Mikulce, rodiče, bratra  
a živou rodinu 
Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela, 
děti a živou rodinu 
Za † Josefa Ševčíka, rodiče a živou 
rodinu 

Ne   15.5. 
 
 
Ne   22.5. 

Za † Stanislava Adamuse a † sestru  
Naděždu Konečnou a manžela  
a za všechny živé a † z rodiny 
Za rodinu Melarovu a Adamusovu 

Děrné 

♣ Dnes odpoledne srdečně 
zveme na pouť do Jestřábí 
k sv. Janu Nepomuckému. 
Z Fulneku půjde pěší pouť. 
Sraz bude ve 13:30 u kostela 
Nejsvětější Trojice ve Fulne-
ku. V Jestřábí začne poutní 
mše svatá v 15 hodin.  
♣ V pátek bude mše svatá 
s katechezí pro děti a mládež. 
K nácviku pístní zveme  
v 17 hodin na faru a po mši 
svaté na společné setkání. 
♣ V sobotu 21. května bude 
mše svatá s nedělní platnosti 
v 17 hodin v Jílovci a v 18 
hodin v Lukavci 
♣ Příští neděli 22. května při-
stoupí děti z naší farnosti  
k 1. svatému přijímání. Prosí-
me o modlitbu za děti a jejich 
rodiny.  
♣ Sbírka z neděle 22. května 
je určená na pomoc pronásle-
dovaným křesťanům. 
♣ V měsíci květnu zveme po 
mši svaté na májové pobož-
nosti. Do modlitby litanii 
k Panně Marii Loretánské 
vložme prosbu za dobrou vol-
bu diecézního biskupa, za 
nová kněžská povolání a za 
světový mír. 
♣ V termínu od 30. 6. do 6. 7. 
zveme na pouť do Medžu-
gorje. Cena:  3000 Kč – do-
prava + 80 euro – ubytování 
se snídani.  
Program: 2x půldenní pobyt  
u moře, v Medžugorii – spo-
lečné mše svaté, svědectví, 
duchovní doprovod zajišťuje 
o. Šebestián.  Přihlášky  
u p. Katky Kučerkové, mobil: 
604 919 709, meil: kate-
rinakucerkova@centrum.cz 
 


