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

D E N   P Á N Ě 
6. neděle velikonoční                        22. května         neprodejné 

Evangelium této neděle nám prezentuje 
úryvek z promluvy, kterou pronesl Ježíš 
k apoštolům při Poslední večeři. Mluví o 
působení Ducha svatého a slibuje: 
»Přímluvce, Duch svatý, kterého Otec 
pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu 
a připomene vám všechno ostatní, co 
jsem vám řekl já«. 
Před blížícím se 
ukřižováním Ježíš 
ujišťuje apoštoly, 
že nezůstanou sa-
mi. Bude s nimi 
navždy Duch svatý, 
Přímluvce, který 
jim bude oporou 
v poslání šířit evan-
gelium do celého 
světa. V původním 
řeckém jazyce 
označuje termín 
„Přímluvce“ Toho, kdo je po boku, aby 
podporoval a těšil. Ježíš se vrací k Otci, 
avšak nadále učí a proniká učedníky pů-
sobením Ducha svatého. 
V čem spočívá poslání Ducha svatého, 
kterého slibuje Ježíš? Říká to On sám: 
»Naučí vás všemu a připomene vám 
všechno ostatní, co jsem vám řekl já«. 
Během svého pozemského života předal 
Ježíš všechno to, co chtěl apoštolům svě-
řit: dovršil Zjevení Boží, tedy všechno to, 
co chtěl Otec říci lidstvu Synovým vtěle-
ním. Úkolem Ducha svatého je připomí-
nat, dávat plné porozumění a vést ke kon-

krétnímu uskutečňování Ježíšova učení. A 
právě to je posláním církve, jež se uskuteč-
ňuje určitým životním stylem, vyznačují-
cím se těmito požadavky: vírou v Pána a 
zachováváním Jeho Slova; poddajností 
Duchu svatému, který nepřetržitě oživuje a 
zpřítomňuje Zmrtvýchvstalého Pána; přije-

tím a dosvědčováním 
Jeho pokoje 
v otevřenosti a setká-
vání s druhými. 
Aby toto všechno 
církev uskutečnila, 
nemůže zůstat static-
kou, nýbrž je povolá-
na jednat za aktivní 
účasti každého po-
křtěného jako putují-
cí společenství, oži-
vované a nesené 
světlem a silou Du-

cha svatého, který obnovuje všechno. Jde o 
osvobození ze světských pout, jimiž jsou 
naše mínění, naše strategie a naše cíle, kte-
ré víru zatěžují, abychom poddajně naslou-
chali Pánovu Slovu. Takto Boží Duch vede 
nás a církev, aby se autenticky zaskvěla 
její krásná a zářivá tvář, jak si přeje Kris-
tus. 
Pán nás dnes vybízí, ať otevřeme srdce 
daru Ducha svatého, který nás vede stezka-
mi dějin. On nás den po dni vychovává 
k logice evangelia, logice přívětivé lásky, 
»učí nás všemu« a »připomíná všechno, co 
nám řekl« Pán. 

Papež František - Boží Duch vede nás i církev 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 23. 5.  
Sk 16,11-15 
Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b 
Jan 15,26 16,4a 
Lydie zve Pavla s doprovo-
dem do svého domu. Tato 
pohostinnost nám může být 
vzorem. Chci dnes prosit za 
úzký vztah představitelů 
církve k rodinám. 
 
ÚTERÝ 24. 5. 
Sk 16,22-34 
Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8 
Jan 16,5-11 
I u nás v době pronásledování 
docházelo k podobným situa-
cím. Nebýt věznění, o Kristu 
by se mnozí nedozvěděli.  
 
STŘEDA 25. 5. 
Sk 17,15.22-18,1 
Žl 148,1-2.11-12.13-14a.14bc 
Jan 16,12-15 
Mnozí vzdělaní a přemýšliví 
posluchači Pavlovo svědectví 
nepřijímají. Kéž jim v tom 
nejsem podobný! Jaký kon-
trast oproti žalářníkovi ze 
včerejšího příběhu… 
 
ČTVRTEK 26. 5. slavnost 
Nanebevstoupení Páně 
Sk 1,1-11 
Žl 47,2-3.6-7.8-9 
Ef 4,1-13 
Lk 24,46-53 
Mohu si uvědomit: Ježíšovi 
učedníci se vracejí do Jeruza-
léma s velkou radostí. Netesk-
ní, ale velebí Boha s vědo-
mím, že Ježíš je stále s nimi. 
To platí i dnes! 

Někteří lidé přišli z Judska do Antiochie a poučo-
vali bratry: „Nedáte-li se podle mojžíšského zvy-
ku obřezat, nemůžete dojít spásy.“ Pavel a Barna-
báš se však s nimi dostali do hádky a úporně se s 
nimi o to přeli. Bylo proto rozhodnuto, aby se 
kvůli této sporné otázce Pavel, Barnabáš a někte-
ří z nich odebrali k apoštolům a starším do 
Jeruzaléma.  
Tehdy se apoštolové a starší spolu s celou církev-
ní obcí rozhodli, že ze svého středu vyberou ně-
kolik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem 
do Antiochie, totiž Judu, kterému říkali Barsabáš, 
a Silu – vedoucí muže mezi bratry. A po nich 
poslali toto psaní: „Apoštolové a starší posílají 
bratrský pozdrav bratrům v Antiochii, Sýrii a 
Kilíkii, obráceným z pohanství. Dověděli jsme 
se, že vás někteří lidé z našeho středu znepokojili 
a popletli svými řečmi, ačkoli k tomu nedostali 
od nás žádné pověření. My jsme se tedy nyní jed-
nomyslně rozhodli, že vybereme některé muže a 
pošleme je k vám zároveň s naším drahým Bar-
nabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život 
pro našeho Pána Ježíše Krista. A tak jsme vypra-
vili Judu a Silu, aby vám to vyložili ještě ústně.  
Rozhodl totiž Duch svatý i my, že vám nemá být 
ukládáno žádné další břemeno kromě těchto nut-
ných věcí: vyvarovat se toho, co bylo obětováno 
modlám, krve, masa z udušených zvířat a smil-
stva. Budete-li se těchto věcí chránit, jednáte 
správně. Buďte zdrávi.“ 

Žalm 67 

Ať tě, Bože, velebí národy,  
ať tě velebí kdekterý národ! 

 
Bože, buď milostiv a žehnej nám, – ukaž nám 
svou jasnou tvář, – kéž se pozná na zemi, jak jed-
náš, – kéž poznají všechny národy, jak zachraňu-
ješ.  
Nechť se lidé radují a jásají, – že soudíš národy 
spravedlivě – a lidi na zemi řídíš.  

1. čtení Sk 15,1-2.22-29 
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PÁTEK 27. 5. 
Sk 18,9-18 
Žl 47,2-3.4-5.6-7 
Jan 16,20-23a 
Z Pánových slov v nočním 
vidění je zřejmé ztotožnění se 
s křesťany. Patřím ve svém 
městě, ve své ulici k „jeho 
lidem“? Může se o mě Kristus 
opřít? 
 
SOBOTA 28. 5.  
Sk 18,23-28 
Žl 47,2-3.8-9.10 
Jan 16,23b-28 
Priscila a Akvila vykládají 
dokonale Boží nauku, Boží 
cestu. Věnuji svůj čas tomu, 
abych se zdokonalil ve víře? 
Přijímám druhé bez předsud-
ků? 
 
NEDĚLE 29. 6.  
7. neděle velikonoční  
Sk 7,55-60 
Zj 22,12-14.16-17.20 
Jan 17,20-26 

2. čtení Zj 21,10-14.22-23 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo mě miluje, 
bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude 
milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho 
příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje 
slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale 
mého Otce, který mě poslal. To jsem k vám mlu-
vil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale Přímluvce, 
Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, 
ten vás naučí všemu a připomene vám všechno 
ostatní, co jsem vám řekl já. 
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; 
ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše 
srdce nechvěje a neděsí. Slyšeli jste, že jsem vám 
řekl: ‘Odcházím’ a ‘zase k vám přijdu’.  
Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k 
Otci, neboť Otec je větší než já. Řekl jsem vám 
to už teď, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až 
se to stane.“ 

Ať tě, Bože, velebí národy, – ať tě velebí kdekte-
rý národ! – Kéž nám Bůh žehná, – ať ho ctí 
všechny končiny země! 

Evangelium Jan 14,23-29 

Anděl mě přenesl v duchu na velikou a vysokou 
horu a ukázal mi svaté město, Jeruzalém, jak se-
stupuje z nebe od Boha a září Boží vznešeností. 
Jiskřilo jako nejvzácnější kámen, jako křišťálově 
průhledný jaspis. Mělo silné a vysoké hradby s 
dvanácti branami, na nich dvanáct andělů a jmé-
na nadepsaná na nich jsou jména dvanácti izrael-
ských kmenů. Tři brány ležely k východu, tři brá-
ny k severu, tři brány k jihu a tři brány k západu. 
Městské hradby mají dvanáct základních kamenů 
a na nich dvanáct jmen dvanácti Beránkových 
apoštolů.  
Chrám jsem v něm však neviděl, neboť Pán Bůh 
vševládný a Beránek – to je jeho chrám. A toto 
město nemá zapotřebí ani slunce, ani měsíce, aby 
ho osvětlovaly, protože ho ozařuje Boží veleb-
nost. Jeho světlem je Beránek. 

Ohlášky 

♣ Ještě dnes se můžete přihlá-
sit u otce Jozefa nebo o. Jana 
na Diecézní setkání seniorů, 
které se bude konat v úterý 
24. května v Ostravě.  
Program:  
9:30 - katedrála Božského 
Spasitele -  mše svatá – ce-
lebruje biskup Martin David 
Od 10:30 - biskupství - občer-
stvení, přednáška „Jak pečo-
vat o láskyplné vztahy 
s dospělými dětmi a vnouča-
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Ohlášky Úmysly mší svatých             22.5. – 29.5.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   22.5. 
 
Út    24.5. 
St    25.5. 
Čt    26.5. 
Pá    27.5. 
So    28.5. 
 
Ne   29.5. 

Za děti, které přistoupí k 1. svatému 
přijímání a jejich rodiny 
___________________________ 
___________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Emila Tělucha 
Za † rodiče, snachu, zetě a Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Za † Petra Šulka, rodiče Šulkovy  
a živou rodinu 

Ne   22.5. 
 
St    25.5. 
Ne   29.5. 

Za † rodiče Annu a Rudolfa  
Šindlerovy a živou rodinu 
Za † rodinu Mangoltovu 
Za rodinu Mocovu a Heinrichovu 

So   21.5. 
Čt    26.5. 
Ne   29.5. 

Za P. Víchu a P. Farnika 
Za rodinu Seidlerovu 
Reserve 

Ne   22.5. 
 
Út    24.5. 
 
Ne   29.5. 

Za † Josefa Ševčíka, rodiče a živou 
rodinu 
Za † Vladislava a Marii Vaněčkovy  
a rodiče z obou stran 
Za † Václava Moravce, manželku, 
dceru, zetě a živou rodinu 

Ne   22.5. 
Ne   29.5. 

Za rodinu Melarovu a Adamusovu 
Za všechny živé a † z rodiny  
Turovských z Vrchů, rodiny  
Víchových, Křížovy a Langrovy  
z Jančí  

Děrné 

ty“, koncert cimbálové muzi-
ky VRZUŠKA 
♣ Ve čtvrtek slavíme slavnost 
Nanebevstoupení Páně. Zve-
me na mši svatou do Fulneku 
a Lukavce. 
♣ V pátek 27. května jste 
všichni srdečně zváni v 18 
hodin do farního kostela  
na mši svatou, kterou bude 
sloužit novokněz Pallotin Ra-
fael. Po mši svaté bude o. Ra-
fael udělovat novokněžské 
požehnání. 
♣ V pátek začíná modlitba  
noveny před slavností Seslání 
Ducha Svatého.  
♣ V měsíci květnu zveme  
po mši svaté na májové po-
božnosti. Do modlitby litanii 
k Panně Marii Loretánské 
vložme prosbu za dobrou vol-
bu diecézního biskupa, za 
nová kněžská povolání  
a za světový mír. 
♣ V srpnu od 9. do 14. se bu-
de konat v Hradci Králové 
Celostátní setkání mládeže. 
Letošním mottem je "Vstaň, 
udělám z Tebe svědka toho, 
co jsi viděl" (Sk 26, 16). Pro-
gram bude velmi pestrý a bo-
hatý, takže si v něm každý 
může najít něco zajímavého. 
Přihlášky a všechny další in-
formace naleznete na strán-
kách https://
celostatnisetkanimladeze.cz/. 
Při přihlášení do konce května 
je účastnický  příspěvek 1 600 
Kč na osobu.  Pak se bude 
příspěvek zvyšovat. Proto 
neváhej a přihlas se. 

https://celostatnisetkanimladeze.cz/
https://celostatnisetkanimladeze.cz/

