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

D E N   P Á N Ě 
1. neděle postní                                26. února                  neprodejné  

PATRIMONIUM PRO FUTURO 2022 pro obnovu kostela Nejsvětější Trojice  

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICI PATŘÍ  

OBDIV:  

MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

JE TO DIV! 

 

Patnáctého listopadu 

na Nové scéně Ná-

rodní divadla probí-

hal v přímém televiz-

ním přenosu slav-

nostní akt. Národní 

památkový ústav 

uděloval 

„Památkářské Osca-

ry“ v osmi hlavních 

kategoriích. Generál-

ní ředitelka NPÚ Na-

ďa Goryzcková oce-

nila také Římskoka-

tolickou farnost a 

restaurátory „za cel-

kovou obnovu koste-

la Nejsvětější Trojice 

ve Fulneku, která 

zdůraznila krásu barokních hodnot a od-

halila netušené doklady pozdně gotické-

ho umění“. Ocenění v podobě skleněné 

ruky má toto znění: PATRIMONIUM 

PRO FUTURO 2022 (Dědictví pro bu-

doucnost). Skleněná cena byla vytvořena 

podle návrhu Kurta Gebauera. Nyní stojí 

na čestném místě ve fulnecké sakristii.  

Hodnotu našeho chrámu oceňují i lidé hoj-

ně přicházející na prohlídku – z blízkého, 

vzdáleného i cizího kraje. Za rok 2022 ná-

vštěvnost dosahuje pěti tisíc.  

 

Ocenění symbolicky 

patří i vám všem, kteří 

jste se účastnili revitali-

zace – svými činy, slo-

vy, modlitbami.  

 

V našem kostele se ocit-

nete „v jiném světě“ – 

v klášterním tichu, 

v jiné historické epoše – 

a načerpáte zde síly pro 

běžný život.  

 

Chraňme barokní perlu 

našeho kraje, gotiky 

chloubu a symbol ráje! 

 

 

Návštěvníci tu žasnou:  

„Řekneme vám věc jasnou – před svatyní 

tak jasnou všechny ostatní hasnou!“ 

Ze stověžaté Prahy  

s úctou kráčí přes prahy:  

„I ta periferie má opravdu ferie!“ 

(Aby nebyly zmatky,  

znamená to: „památky“.) 

Markéta Válková, průvodkyně 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 27. 2. 
Lv 19,1-2.11-18 
ŽL 19,8.9.10.15 
Mt 25,31-46 
Každý byl během studia zvě-
davý, jaké si u zkoušky vytáh-
ne otázky. Ježíš nám je zde 
dopředu oznamuje. Využiji 
toho, abych obstál? 
 
ÚTERÝ 28. 2. 
Iz 55,10-11 
ŽL 34,4-5.6-7.16-17.18-19 
Mt 6,7-15 
Můj vztah k Bohu je odrazem 
vztahu k mým blízkým. Jsem 
připraven k odpouštění, abych 
se Mu podobal? 
 
STŘEDA 1. 3. 
Jon 3,1-10 
ŽL 51,3-4.12-13.18-19 
Lk 11,29-32 
Znamení shůry, které by od-
stranilo naše pochybnosti, se 
nedočkáme. A je to dobře; 
vždyť tím silnější je naše víra 
– a hlavně láska k Ježíšovi! 
 
ČTVRTEK 2. 3  
ekum. př. Est 4,17k-m.r-t 
ŽL 138,1-2A.2BC-3.7C-8 
Mt 7,7-12 
Málokdy je vroucí vztah k 
Hospodinu vystižen tak, jako 
u této ženy. Modlitba králov-
ny Ester ať mě provází v do-
bách těžkých. Chci se k ní 
vrátit… 
 
PÁTEK 3. 3. 
Ez 18,21-28 

Žalm 51 

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili. 
 
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrden-
ství, – pro své velké slitování zahlaď mou nepra-
vost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě 
od mého hříchu. 
Neboť já svou nepravost uznávám, – můj hřích je 
stále přede mnou. – Jen proti tobě jsem se pro-
hřešil, – spáchal jsem, co je před tebou zlé. 
Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně du-
cha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a 
neodnímej mi svého svatého ducha. 
Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou 
velkodušnost. – Otevři mé rty, Pane, – aby má 
ústa zvěstovala tvou chválu. 

1. čtení Gn 2,7-9; 3,1-7 

Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a 
vdechl do jeho nozder dech života, a tak se stal 
člověk živou bytostí. Potom Hospodin Bůh vysá-
zel zahradu v Edenu na východě a usadil tam 
člověka, kterého uhnětl. Hospodin Bůh dal z pů-
dy vyrůst rozmanitým stromům, líbezným na 
pohled, jejichž ovoce je chutné k jídlu, i stromu 
života uprostřed zahrady a stromu poznání dobra 
a zla. Had byl nejlstivější ze všech polních zvířat, 
která Hospodin Bůh udělal. Pravil ženě: „Řekl 
skutečně Bůh: Nejezte ze žádného stromu v za-
hradě?“ Žena odpověděla hadovi: „Smíme jíst 
ovoce každého stromu v zahradě, jen ovoce stro-
mu, který je uprostřed zahrady – pravil Bůh – 
nesmíte jíst a ani se ho nedotýkejte, abyste neze-
mřeli.“ Had nato ženě: „Ne, nezemřete. Naopak, 
Bůh ví, že kdybyste z něho jedli, otevřou se vaše 
oči a budete jako Bůh poznávat dobro i zlo.“ Že-
na viděla, že ovoce stromu je chutné k jídlu, váb-
né na pohled, lákavé pro poznání moudrosti, a 
proto si z něho utrhla a jedla, a dala též svému 
muži; byl s ní a jedl. Tu se jim oběma otevřely 
oči a zpozorovali, že jsou nazí. Sešili tedy fíkové 
listy a udělali si zástěry. 
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Texty k rozjímání 

ŽL 130,1-2.3-4AB.4C-6.7-8 
Mt 5,20-26 
Často nás jde k oltáři málo. 
Není to právě tím, že se s dru-
hými nedovedeme smířit, a 
tak raději zůstaneme doma? 
 
SOBOTA 4. 3. 
Dt 26,16-19 
ŽL 119,1-2.4-5.7-8 
Mt 5,43-48 
Nabídka k přiblížení se k Bo-
hu: překračování sebe, vyjití k 
Němu i v druhých lidech. 
Vždyť mám být Jeho obra-
zem! 
 
NEDĚLE 5. 3. 
2. neděle postní 
Gn 12,1-4a   
2 Tim 1,8b-10  
Mt 17,1-9 

2. čtení Řím 5,12.17-19 

Bratři! Jako skrze jednoho člověka přišel na tento 
svět hřích a skrze hřích smrt, a tak smrt přešla na 
všechny lidi, protože všichni zhřešili.  
Jestliže kvůli provinění jednoho člověka začala 
skrze toho jednoho člověka vládnout smrt, tím 
spíše v síle nového života budou kralovat skrze 
jednoho, totiž Ježíše Krista, ti, kdo v hojnosti 
dostávají milost a dar ospravedlnění.  
Nuže tedy: jako provinění jednoho člověka při-
neslo odsouzení celému lidstvu, tak zase spraved-
livý čin jednoho člověka přinesl celému lidstvu 
ospravedlnění, které dává život. Jako se totiž celé 
množství stalo neposlušností jednoho člověka 
hříšníky, tak zase poslušností jednoho se celé 
množství stane spravedlivými. 

Ohlášky 

Evangelium Mt 4,1-11 

Ježíš byl vyveden od Ducha na poušť, aby byl 
pokoušen od ďábla. Když se postil čtyřicet dní a 
čtyřicet nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil 
pokušitel a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, řekni, ať se 
z těchto kamenů stanou chleby.“ On však odpo-
věděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba žije člověk, ale 
z každého slova, které vychází z Božích úst.’“ 
Potom ho ďábel vzal s sebou do Svatého města, 
postavil ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li 
Syn Boží, vrhni se dolů. Je přece psáno: ‘Svým 
andělům dá o tobě příkaz, takže tě ponesou na 
rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“ Ježíš mu 
odpověděl: „Také je psáno: ‘Nebudeš pokoušet 
Pána, svého Boha.’“  
Zase ho vzal ďábel s sebou na velmi vysokou 
horu, ukázal mu všecka království světa i jejich 
slávu a řekl mu: „To všecko ti dám, jestliže pad-
neš a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš řekl: 
„Odejdi, satane! Neboť je psáno: ‘Pánu, svému 
Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit.’“ Po-
tom ho ďábel nechal – i přistoupili andělé a slou-
žili mu. 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 4. 3.         
Stachovice  - 16:30     
Vrchy - 18:00     
Neděle 5. 3.  
Děrné  - 7:30                              
Fulnek - 9:00       
Lukavec - 10:30 
♣ Ve sbírce na „Svatopetrský 
haléř“ se vybralo 19 607 Kč. 
♣ V tomto týdnu budeme pro-
žívat první pátek v měsíci  
a budeme navštěvovat nemoc-
né. Příležitost ke svátosti smí-
ření je před mši svatou.  
Ve Fulneku budeme zpovídat 
v pátek od 17 hodin. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               26.2. – 5.3.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   26.2. 
 
 
 
Út    28.2. 
Čt      2.3. 
Pá      3.3. 
Ne     5.3. 

Na přímluvu blahoslaveného Richarda 
Henkese  SAC za zdárné působení 
Pallotinu v České republice  
a za duchovní povolání 
Na úmysl dárce 
__________________________ 
Za členy živého růžence 
Za † Josefa Kubového, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 

So   25.2. 
St      1.3. 
Ne     5.3. 

16:30 Za rodinu Lechovu a Wolfovu 
Za členy živého růžence 
7:30 Za † a živou rodinu Machalovu  
a Mangoltovu 

So   25.2. 
Čt      2.3. 
Ne     5.3. 

18:00 Za † manžele Johnovy 
Mše svatá za farnost 
Za † Ludmilu Sokolovou 

Ne   26.2. 
Út    28.2. 
So     4.3. 

___________________________ 
Za členy živého růžence 
16:30 ______________________ 

Ne   26.2. 
So      4.3. 

Za † Karla Pešla, rodiče a sourozence 
18:00 Za † Annu Dunajovo a manžela 
Jana 

Děrné 

♣ Na modlitbu křížové cesty 
jste zváni v době postní kaž-
dý pátek půl hodiny před mší  
svatou do kostela ve Fulneku 
a během týdne do kostelů na 
vesnicích. 
♣ V neděli 5. března bude 
sbírka na opravy kostelů. 
♣ V rámci nedělní mše svaté 
ve Fulneku zveme v neděli  
5. března děti do společenské 
místnosti na nedělní kate-
chezi. Po mši svaté jste zváni 
do farní kavárny na dobrou 
kávu. 
♣ Na společnou modlitbu kří-
žové cesty do Bílovce – Na 
Hublesce zveme v neděli  
5. března. Sraz u 1. zastavení 
v 15 hodin. Pokud potřebujete 
odvoz, kontaktujte kněze. 
♣ Srdečně zveme všechny 
farníky na postní putování 
tentokrát po křížích v naší 
farnosti. U každého kříže je 
ukryta krabička s dílkem ob-
rázku, který si mohou děti 
poskládat a s úkolem. Bližší 
informace na webových strán-
kách naší farnosti. Pracovní 
listy jsou vzadu v kostele. 
♣ Na postní duchovní obnovu 
s P. Markem Žukowskim jste 
zváni do farního kostela ve 
dnech 10. -12. března. 
♣ Postní iniciativu 24 hodin 
pro Pána budeme v naší far-
nosti prožívat ve dnech  
17. a 18. března.  
♣ Tričko s logem naší farnosti 
si můžete objednat do  
5. března 


