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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Seslání Ducha svatého            5. června         neprodejné 

Kostel Nejsvětější Trojice Fulnek 

pátek 10. června 

 

"Za dne ať Hospodin dává svou milost, 

celou noc mu budu zpívat a chválit ho." 

 

Program:  

10:00 - 15:00  možnost komentované prohlídky kostela, 
15:00 - 18:00  prostor pro ztišení, osobní modlitbu,    
  soukromou prohlídku kostela, 
18:00  mše svatá, 
19:00  komentovaná prohlídka kostela, 
20:00 večer chval – modlitba doprovázená kapelou a zpěvem, 
22:00  společná závěrečná modlitba za vyslyšení proseb 

 

Celovečerní program: 

- výtvarný program nejen pro děti "Bůh se skrývá v detailu"  
- výstava relikvií 
- možnost zapálení svíčky a napsání osobní prosby. 

 

Více na www.nockostelu.cz nebo farnostfulnek.cz. 

http://www.nockostelu.cz
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 6. 6.  

památka Panny Marie,  

Matky církve 

Gn 3,9-15.20 

Žl 87,2.3+5.6–7 

Jan 19,25-34  

Celé církvi, tedy i mně osob-

ně, svěřuje Pán svou matku. 

Pokud stojíme pod jeho kří-

žem, už nejsme sami. 

 

ÚTERÝ 7. 6. 

1 Král 17,7-16 

Žl 4 2-3.4-5.7-8 

Mt 5,13-16 

Být nenápadný, a přesto být 

vidět! Zdánlivý rozpor, ale 

okolí je vnímavé a čeká na 

naše svědectví. 

 

STŘEDA 8. 6. 

1 Král 18,20-39 

Žl 16,1-2a.4.5+8.11 

Mt 5,17-19 

Když pochybuji pod zápla-

vou špatných zpráv a pod 

tíhou událostí, Pánova slova 

mi mohou pomoci znovu 

získat vyrovnanost a klid! 

 

ČTVRTEK 9. 6. svátek  

Ježíše Krista, nejvyššího  

a věčného kněze 

Iz 6, 1-4.8 

Žl 23(22), 2-3.5.6  

Nastal den letnic a všichni byli společně pohro-

madě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když 

se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se 

zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, 

rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. 

Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali 

mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby 

promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze 

všech možných národů pod nebem. Když se ten 

zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, 

protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho 

vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak 

mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že 

každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, 

Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Jud-

ska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfý-

lie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří 

jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťa-

né i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají 

velké Boží skutky.“ 

Žalm 104 

1. čtení Sk 2,1-11 

2. čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13 

Sešli svého Ducha, Hospodine,  
a obnov tvář země! 

 
Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj 

Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá dí-

la, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva.  

Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do 

svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou 

stvořeni, – a obnovuješ tvář země.  

Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se 

Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má 

píseň: – má radost bude v Hospodinu.  

Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může 

někdo říci: „Ježíš je Pán.“  
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Jan 17, 1-2. 9.14-26 

Podíl na Kristově kněžství 

jsem přijal křtem. Jsem si 

vědom své zodpovědnosti, 

nebo ji přenáším jen na ordi-

nované služebníky? 

 

PÁTEK 10. 6. 

1 Král 19,9a.11-16 

Žl 27,7-8a.8b-9abc.13-14 

Mt 5,27-32 

Kéž provází naše manželství 

touha po dokonalosti a har-

monických vztazích! Budu 

víc myslet na manželství, 

která jsou ohrožená… 

 

SOBOTA 11. 6. památka  

sv. Barnabáše 

Sk 11,21b-26;13,1-3 

Žl 98,1.2-3ab.3c-4.5-6 

Mt 10,7-13 

Barnabáš se nebál přijmout 

Pavla, kdysi pronásledovate-

le křesťanů. Jistě s tím mohl 

mít problémy. Dokážu na 

sebe vzít zodpovědnost v 

církvi, zastat se těch, kdo 

jsou na okraji? 

 

Neděle 12. 6. slavnost  

Nejsvětější Trojice  

Př 8,22-31 

Řím 5,1-5 

Jan 16,12-15 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 

kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dve-

ře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 

vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. 

Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.  

Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal 

mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 

dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu 

hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 

neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“  

Evangelium Jan 20,19-23 

Ohlášky 

♣ Ve čtvrtek si v církvi připomínáme svátek Ježí-

še Krista, nejvyššího a věčného kněze. Zveme na 

mši svatou do Fulneku a Lukavce. 

♣ V sobotu 11. června zveme v 17 hodin na mši 

svatou s nedělní platností do Jestřábí.  

♣ V sobotu 11. června v 18 hodin, v předvečer 

slavnosti Nejsvětější Trojice, vás srdečně zveme 

do kostela Nejsvětější Trojice na koncert duchov-

ní hudby. Společně se zaposloucháme do skladeb 

sakrální hudby J. S. Bacha, G. F. Händela,  

F. Schuberta, C. Franka  a dalších. 

♣ Na farní pouť k Nejsvětější Trojici zveme 

v neděli 12. června do farního kostela.  

Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden 

Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden 

Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze 

jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty 

projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, 

aby mohl bt užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i 

když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přes-

tože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, 

tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme 

byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už 

jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – 

všichni jsme byli napojeni jedním Duchem. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               5.6. – 12.6.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     5.6. 

 

 

 

Út      7.6. 

 

 

St      8.6. 

Čt      9.6. 

Pá    10.6. 

 

So    11.6. 

 

 

Ne   12.6. 

Za dožití životního jubilea s prosbou  

o požehnání do dalších let, Boží  

požehnání pro živou rodinu Šenkovu  

a Seidlerovu 

Za † Miroslava a jeho duši, za duše  

v očistci, Boží ochranu a požehnání 

pro celou pozůstalou rodinu 

Za † Jana Starečka a živou rodinu 

Za † Jaroslava Dubce a živou rodinu 

Za 50 let společného života  

a požehnání do dalších let  

Za † Marie a Josefa Šulákovy,  

Ludmilu a Leopolda Biskupovy  

a Boží požehnání pro rodiny jejich dětí 

10:00 mše svatá za farnost 

Za † rodiče Hromádkovy,  

za † manžela Aloise Opálku,  

za sestru Marii a živou rodinu 

Ne     5.6. 

St      8.6. 

Ne   12.6. 

Za † a živou rodinu Skočkovu 

Mše svatá za farnost 

10:00 mše svatá ve Fulneku 

Ne     5.6. 

Čt      9.6. 

Ne   12.6. 

Richtrová 

Za † otce Jiřího Šenkeříka 

10:00 mše svatá ve Fulneku 

Ne     5.6. 

Út      7.6. 

Ne   12.6. 

__________________________ 

Za členy živého růžence 

7:30 ______________________ 

Ne     5.6. 

 

Ne   12.6. 

Za † Františku Hansgutovou, manžela, 

děti a vnuky 

10:00 mše svatá ve Fulneku 

Děrné 

Program farní pouti: 

9:30 - modlitba růžence za 

farnost 

10:00 - hlavní mše svatá, ce-

lebruje P. Vítězslav Řehulka, 

farář farnosti Ostrava – Zá-

břeh. 

Ministranty zveme ke službě 

u oltáře. 

Po mši svaté zazní 3 skladby 

účinkujících sobotního kon-

certu 

14:00 - přednáška P. V. Ře-

hulky - Duchovní zamyšlení. 

Po přednášce bude následovat 

Výstav Nejsvětější svátosti  

a eucharistické požehnání 

farnosti a našemu městu. 

Slavnost zakončíme společ-

ným posezením na zahradě, 

na které jste všichni srdečně 

zváni. 

Pekařky a cukrářky prosíme  

o napečení sladkých a slaných 

dobrot na společný stůl. Ty 

pak můžete přinést v sobotu 

před koncertem nebo v neděli 

před mší svatou do kuchyňky 

na faře. 

♣ Ve Stachovicích bude 

v neděli 12. června mše svatá 

v 7:30.  

♣ V sobotu 25. června uza-

vřou v kostele svatého Jakuba 

v Ostravě-Plesné svátostné 

manželství Martin Mužný 

z Fulneku a Markéta Lekešo-

vá z Ostravy Poruby. Bůh 

žehnej jejich lásce. 


