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

D E N   P Á N Ě 
12. neděle v mezidobí                        19. června       neprodejné 

Chci jít kamkoli s tebou, ale… 

 

Vyznávám, že chci jít za tebou, ale 

jen za tu cenu, že mě to nebude nic 

stát. 

 

Dávám ti všechno, ale jen do té do-

by, dokud nebudeš ode mě nic chtít. 

 

Dávám ti všechno – ale zároveň ne-

chci nic ztratit. 

 

Chci jít kamkoli s tebou, ale jen do té 

doby, dokud se „mi to bude líbit“ –  

a dokud budeme kráčet „po stezkách 

mých“. 

 

Chci, Pane, konat všechno, co chceš 

ty – ale jen pokud tvoje vůle bude 

„podle představ mých“. 

 

Chci jít za tebou – ale jen pokud ty 

budeš kráčet za mnou. 

 

Chci druhým vyznávat, že ty jsi ten 

jediný Zachránce – ale jen pokud ne-

sklidím výsměch a úšklebky. 

 

Stejně jako Petr bych moc rád, abys 

v mém životě byl ten „úspěšný divo-

tvůrce“, s kterým se mi bude všechno 

dařit – v práci, doma, v osobním ži-

votě. Ten, který mě ochrání od nemo-

cí, temnoty a tápání. Ten, který po-

žehná mé rodině, který vleje harmo-

nii do mého vztahu k partnerovi. A 

přesto vidím, že stále znovu „musím 

odevzdávat své představy“ o svém 

životě – a kráčet za tebou.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 20. 6.  
2 Král 17,5-8.13-15a.18 
Žl 60,3.4-5.13-14 
Mt 7,1-5 
Stále znovu se potvrzuje? 
Vzdorovitost a pohrdání ví-
rou otců (a tedy Hospodi-
nem!) stojí za neštěstím ná-
roda… 
 
ÚTERÝ 21. 6. 
2 Král  
19,9b-11.14-21.31-35a.36 
Žl 48,2-3a.3b-4.10-11 
Mt 7,6.12-14 
Vychloubání asyrského krá-
le, který měl za sebou tolik 
vítězství, nám může být po-
vědomé. Odpovědí na to je 
modlitba. Odpovědí na vý-
směch Bohu je porážka. Ne-
jen Asyřanů… 
 
STŘEDA 22. 6.  
2 Král 22,8-13; 23,1-3 
Žl 119,33.34.35.36.37.40 
Mt 7,15-20 
Nalezená kniha Zákona vy-
volala „zemětřesení“ ve spo-
lečnosti. Dokáže mě Boží 
slovo pohnout k akci? Nebe-
ru jej pouze jako jednu z 
mnoha nabídek v mobilu, v 
tabletu?  
 
ČTVRTEK 23. 6. slavnost 
Narození sv. Jana Křtitele 
Iz 49,1-6 
Žl 139,1-3.16-14ab.14c-15 
Sk 13,22-26 
Lk 1,57-66.80 
Hospodin připravuje svůj lid 

Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na 

obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a 

prosby o slitování, budou hledět na mne. Bu-

dou naříkat nad tím, kterého probodli, jako se 

naříká nad jediným synem, budou nad ním 

lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V 

onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako 

se naříká v Hadad-Rimmonu na megidské plá-

ni.“ 

Žalm 63 

1. čtení Zach 12,10-11  

2. čtení Gal 3,26-29  

Má duše po tobě žízní, Pane, Bože můj! 

 

Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má 

duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – 

jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. 

Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl 

tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost je lepší 

než život, – mé rty tě budou chválit. 

Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém 

jménu povznesu své dlaně k modlitbě. – Má 

duše se bude sytit jak tukem a morkem, – ple-

sajícími rty zajásají ústa.  

Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu 

tvých křídel jásám. – Má duše lne k tobě, – tvá 

pravice mě podpírá.  

Bratři! Vy všichni jste Boží děti skrze víru v 

Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, 

oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, 

už není otrok anebo člověk svobodný, už není 

muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu 
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pro nás nečekaně: předchůd-
ce samotného Pána se narodí 
z matky dosud neplodné, 
otec údivem oněmí. Dokáže-
me my být stále z něčeho 
překvapeni?  
 
PÁTEK 24. 6.  
slavnost Nejsvětějšího  
Srdce Ježíšova 
Ez 34,11-16 
Žl 23,2-3a.3b-4.5.6 
Řím 5,5-11 
Lk 15,3-7 
Jakou hodnotu má každý z 
nás pro Pána, může být pro 
mé sebevědomí povzbuze-
ním. I já vyhledávám to, co 
je pro mě cenné!  
 
SOBOTA 25. 6.  
památka Neposkvrněného 
Srdce Panny Marie 
Iz 61,9-11  
Žl 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8abcd 
Lk 2,41-51 
Hledání Ježíše je v tradici 
spojeno s jednou ze sedmi 
bolestí Panny Marie. Po-
vzbuzení: velké věci se rodí 
z bolesti. Chci mít spolu s 
Matkou Boží podíl na růstu 
církve? 
 
NEDĚLE  26. 6. 
13. neděle v mezidobí 
1 Král 19,16b.19-21 
Gal 5,1.13-18 
Lk 9,51-62 
 
 

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním je-

ho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé 

pokládají?“  

Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a 

jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“  

Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“  

Petr odpověděl: „Za Božího Mesiáše!“  

On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu 

neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset 

mnoho trpět, že bude zavržen od starších, ve-

lekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetí-

ho dne že bude vzkříšen.  

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať za-

pře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž 

a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život 

zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě 

ztratí, zachrání si ho.“ 

Evangelium Lk 9,18-24  

Ohlášky 

♣ Členy farní a ekonomické rady zveme v úte-

rý 21. června v 19 hodin na faru na setkání. 

♣ Ve středu nebude ve Fulneku mše svatá. 

♣ Ve čtvrtek 23. června o slavnosti Narození 

svatého Jana Křtitele zveme na mši svatou  

v 18 hodin do Fulneku a v 19 hodin do Lukav-

ce. 

♣ V pátek 24. června slavíme slavnost Nejsvě-

tějšího Srdce Ježíšova. Do farního kostela zve-

me v 17 hodin na mši svatou farníky, děti   

a jejich rodiny. Při mši svaté se zasvětíme Srd-

Ježíši.  

A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo 

potomstvo a dědici podle zaslíbení. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             19.6. – 26.6.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   19.6. 
Út    21.6. 
 
 
St    22.6. 
Čt    23.6. 
Pá    24.6. 
 
So    25.6. 
 
Ne   26.6. 

Za † Karla Pavlicu a živou rodinu 
Za † Miroslava a jeho duši, za duše  
v očistci, Boží ochranu a požehnání 
pro celou pozůstalou rodinu 
15:00 pohřeb: Markéta Srubková 
Na úmysl dárce (p. Čížová) 
17:00 Za † Helenu a Aloise   
Kostolňákovy 
Za † Josefa Peterka, manželku  
a syna 
___________________________ 

Ne   19.6. 
St    22.6. 
Ne   26.6. 

Za Bohumira Storzera a živou rodinu 
Za † rodiče z obou stran 
9:00 mše svatá za farnost 

Ne   19.6. 
Čt    23.6. 
Ne   26.6. 

Za † rodiče Sokolovy 
Za † Čeňka Sokola 
Mše svatá za farnost 

Ne   19.6. 
Út    21.6. 
Ne   26.6. 

__________________________ 
Za † rodinu Hrstkovu 
Za † Jana Krhuta, rodiče a živou  
rodinu 

Ne   19.6. 
 
So   25.6. 

Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče 
a sourozence  
18:00 Za † rodinu Brázdilíkovu  
a Kratinovu 

Děrné 

ci Ježíšovu a budeme děko-

vat za uplynulý školní a ka-

techetický rok a vyprošovat 

Boží požehnání a ochranu na 

dobu prázdnin a dovolených. 

Po mši svaté bude setkání  

na farní zahradě. Nácvik pís-

ní ke mši svaté bude od 16 

hodin. 

♣ V sobotu bude mše svatá 

s nedělní platností v 18 ho-

din ve Vrchách. 

♣ V neděli 26. června budou 

v naší farnosti slouženy dvě 

poutní mše svaté. Do Děrné-

ho zveme v 9 hodin na pout-

ní mši svatou ke cti sv. Petra 

a Pavla a v Lukavci budeme 

slavit v 10:30 mši svatou ke 

cti sv. Jana Křtitele. Poutní 

mše svaté ukončíme eucha-

ristickým průvodem.  

♣ Ve středu 22. června  

v 15 hodin se v chrámu Nej-

světější Trojice rozloučíme 

s paní Markétou Srubkovou.  

Odpočinutí věčné dej jí, Pa-

ne, a světlo věčné ať ji sví-

tí.  Ať odpočívá v pokoji. 

Amen. 


