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

D E N   P Á N Ě 
2. neděle postní                                5. března                  neprodejné  

Postní duchovní obnova  

„Půst - čas milosti, očištění, sjednocení,  
cesty k vnitřní svobodě“  

 
postní duchovní obnova  

s P. Markem Žukowskim, nemocničním kaplanem v Ostravě 
 farní kostel Nejsvětější Trojice  

10. - 12. března 2023.  
Program: 
Pátek 10. března 
18:00 mše svatá s promluvou 
19:00 setkání s dětmi a mládeží ve společenské místnosti na faře 
 
Sobota 11. března 
  7:30 modlitba růžence  
  8:00 mše svatá s promluvou 
 
 Dopoledne pro muže: 
  9:00 přednáška ve společenské místnosti na faře 
10:00 adorace Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření 
 
Odpoledne pro ženy: 
14:00 přednáška ve společenské místnosti na faře 
15:00 adorace Nejsvětější svátosti, příležitost ke svátosti smíření 
 
Mše svaté v neděli 12. března: 
Stachovice    7:30    o. Jozef 
Děrné     7:30  o. Marek 
Fulnek   9:00   o. Marek 
Lukavec         10:30  o. Marek 
Vrchy             10:30   o. Jozef 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 6. 3. 
Dan 9,4b-10 
Žl 79,8.9.11+13 
Lk 6,36-38 
Kéž dokážu být jeho obra-
zem i v tom, že se rozdá-
vám druhým! V rodině, ve 
společnosti, ale v duchu i 
tam, kde jsem třeba osamě-
lý. 
 
ÚTERÝ 7. 3. 
Iz 1,10.16-20 
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23 
Mt 23,1-12 
Tvrdá slova určená těm, 
kdo zneužívají i dnes víru k 
vlastnímu prosazení na 
úkor druhých, méně nada-
ných, bezbranných. Kéž 
bychom vůči tomuto poku-
šení byli imunní… 
 
STŘEDA 8. 3. 
Jer 18,18-20 
Žl 31,5-6.14.15-16 
Mt 20,17-28 
Služba druhým je postave-
na Ježíšem na první místo. 
Sklony ke kariérismu se 
nevyhýbají ani vztahům v 
církvi. Když se zamyslím, 
ani já nejsem často schopen 
ustoupit do pozadí. 
 
ČTVRTEK 9. 3. 
Jer 17,5-10 

Žalm 33 

Ať spočine na nás, Hospodine,  
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. 

 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé 
je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a prá-
vo, – země je plná Hospodinovy milosti. 
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho 
bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – 
aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim 
život zachoval za hladu. 
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je 
naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hos-
podine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v 
tebe. 

1. čtení Gn 12,1-4a 

2. čtení 2 Tim 1,8b-10 

Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své ze-
mě, ze svého příbuzenstva a ze svého otcov-
ského domu do země, kterou ti ukážu. Udě-
lám z tebe veliký národ a požehnám ti, osla-
vím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. 
Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a pro-
kleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě bu-
dou požehnána všechna pokolení země.“ 
Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospo-
din. 

Milovaný! Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já 
obtíže spojené s hlásáním evangelia. On nás 
spasil a povolal svým svatým povoláním, a 
to ne pro naše skutky, ale z vlastního rozhod-
nutí a pro milost, kterou nám dal v Kristu 
Ježíši před dávnými věky. Ale to se projevilo 
teprve nyní, když přišel náš spasitel Kristus 
Ježíš. On zlomil moc smrti a přinesl nám 
světlo nepomíjejícího života v evangeliu. 
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Texty k rozjímání 

Žl 1,1-2.3.4+6 
Lk 16,19-31 
Ježíš dokázal pojmenovat 
tvrdošíjnou „nevíru“. Její 
příčiny jsou i v setrvávání 
ve vlastním nadbytku a ne-
ochotě dělit se s potřebný-
mi. A to nás samotné ohro-
žuje. 
 
PÁTEK 10. 3. 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28 
Žl 105,16-17.18-19.20-21 
Mt 21,33-43.45-46 
Boží království nezanikne, 
když není přijato. Je dáno 
jiným, kteří ponesou ovoce. 
To nás může naplnit nadějí! 
 
SOBOTA 11. 3. 
Mich 7,14-15.18-20 
Žl 103,1-2.3-4.9-10.11-12 
Lk 15,1-3.11-32 
Soustřeďme se na postavu 
onoho staršího, hodného 
syna. Nemáme často jeho 
vlastnosti, když nebeský 
Otec projevuje svou ná-
klonnost těm, do kterých 
bychom to neřekli? 
 
NEDĚLE 12. 3. 
3. neděle postní 
Ex 17,3-7 
Řím 5,1-2.5-8 
Jan 4,5-42 

Ježíš vzal s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra 
Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli 
sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář 
zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako 
světlo. A hle – ukázal se jim Mojžíš a Eliáš, 
jak s ním rozmlouvají. Petr se ujal slova a 
řekl Ježíšovi: „Pane, je dobře, že jsme tady. 
Chceš-li, postavím tu tři stany: jeden tobě, 
jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Když ješ-
tě mluvil, najednou je zastínil světlý oblak, a 
hle – z oblaku se ozval hlas: „To je můj mi-
lovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho po-
slouchejte!“ Jak to učedníci uslyšeli, padli 
tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš přistoupil, 
dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se!“ 
Pozdvihli oči a neviděli nikoho, jen samotné-
ho Ježíše. Když sestupovali z hory, přikázal 
jim Ježíš: „Nikomu o tom vidění neříkejte, 
dokud nebude Syn člověka vzkříšen z mrt-
vých.“ 

Evangelium Mt 17,1-9 

24 hodin pro Pána (tentokrát 18 hodin) 

Srdečně zveme do kostela Nejsvětější Trojice 
ve Fulneku k prožití iniciativy 24 HODIN 
PRO PÁNA 
Pátek 17. 3. 
15.00   korunka k Božímu milosrdenství 
15:20  adorace Nejsvětější svátosti  
17:30 modlitba křížové cesty 
18:00 mše svatá 
19:45 adorace Nejsvětější svátosti  
21:00 celonoční adorace mládeže v kapli 
Sobota 18. 3.  
6:00 adorace Nejsvětější svátosti v kostele 
7:30 modlitba růžence 
8:00 mše svatá, ukončení 
Po celou tuto dobu bude otevřen kostel 
k modlitbě, vystavena Nejsvětější svátost 
k adoraci, k dispozici bude kněz nabízející 
svátost smíření či rozhovor. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               5.3. – 12.3.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     5.3. 
 
Út      7.3. 
 
 
Čt      9.3. 
Pá    10.3. 
 
So    11.3. 
Ne   12.3. 

Za † Josefa Kubového, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
Za † Katarinu Mladenkovou,  † rodinu 
Juroškovu a † rodinu Sekerekovu  
a za živou rodinu 
Za † Jiřinu Janovskou 
Poděkování za dar života, Boží požeh-
nání do dalších let pro celou rodinu 
____________________________ 
Za † manžele Panáčkovy a za † Jiřího 
Kopa a živou rodinu 

Ne     5.3. 
 
St      8.3. 
Ne   12.3. 

7:30 Za † a živou rodinu Machalovu  
a Mangoltovu 
Za † rodinu Geisslerovu 
7:30 Za † Josefa Dubce a duše  
v očistci 

Ne     5.3. 
Čt      9.3. 
Ne   12.3. 

Za † Ludmilu Sokolovou 
Za členy živého růžence 
Za † Ludmilu Kudelovou 

So      4.3. 
Út      7.3. 
Ne   12.3. 

16:30 ______________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Rudolfa Křivu, rodiče a živou 
rodinu 

So      4.3. 
 
Ne   12.3. 

18:00 Za † Annu Dunajovo a manžela 
Jana 
Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče  
a † rodinu Melarovu 

Děrné 

♣ Na společnou modlitbu kří-

žové cesty do Bílovce – Na 

Hublesce zveme dnes  

tj. 5. 3. Sraz u 1. zastavení 

v 15 hodin. Pokud potřebujete 

odvoz, kontaktujte kněze. 

♣ 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. 

♣ Srdečně zveme všechny 

farníky na postní putování 

tentokrát po křížích v naší 

farnosti. Bližší informace na 

webových stránkách naší far-

nosti.  

♣ Program pro děti a mládež 

v pátek 10. března: 

17:00  nácvik písní na mši    

svatou 

17:30  křížová cesta, vedou 

děti a mládež 

19:00 v rámci spolča setká-

ní s o. Markem  

♣ V sobotu 11. března  

v 16 hodin bude sloužena mše 

svatá s nedělní platností 

v Jestřábí. 

♣ Neděle 12. března - pořad 

bohoslužeb: 

Stachovice   7:30     

Děrné    7:30   

Fulnek    9:00    

Lukavec           10:30   

Vrchy             10:30    

 


