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

D E N   P Á N Ě 
3. neděle postní                               12. března                  neprodejné  

Farnosti Fulnek, Odry a Spálov 

pod záštitou Papežské rady pro novou evangelizaci 

Vás zvou 

do kostela Nejsvětější Trojice ve Fulneku k prožití postní iniciativy 

24 HODIN PRO PÁNA 

(tentokrát 18 hodin) 

Pátek 17. 3.  
15:00   modlitba korunky k Božímu milosrdenství 
15:20   adorace Nejsvětější svátosti 
17:30  modlitba křížové cesty 
18:00 mše svatá 
18:45 adorace Nejsvětější svátosti 
21:00 celonoční adorace mládeže v kapli na faře 
 (přístup na faru bude od 21 do 6 hodin omezen) 
 
Sobota 18. 3.  
06:00 adorace Nejsvětější svátosti v kostele 
07:30 modlitba růžence 
08:00 mše svatá, ukončení. 
 

Rozpis adorační služby 
Pátek 17. 3. 
15:00 – 17:30     společenství Eucharistická hodina, společenství živého  
 růžence, společenství matek a Terciáři 
18:45 – 21:00 farnost Odry 
21:00 – 6:00 adorace mládeže v kapli 
Sobota 18. 3. 
6:00 – 7:00 muži 
7:00 – 8:00 farnost Spálov 

 
Po celou tuto dobu bude otevřen kostel k modlitbě,  

vystavena Nejsvětější svátost k adoraci,  
dle možnosti bude k dispozici kněz nabízející svátost smíření či rozhovor 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 13. 3. 
2 Král 5,1-15a 
Žl 42,2.3; 43,3.4 
Lk 4,24-30 
Náman, vojevůdce, vzor víry 
a odvahy, prolomil zaběhlé 
zvyky. Jeho důvěru později 
vyzdvihne i sám Ježíš. Mám 
odvahu být ve vztahu k Bohu 
spontánní až nekonvenční? 
 
ÚTERÝ 14. 3. 
Dan 3,25.34-43 
Žl 25,4-5ab.6+7bc.8-9 
Mt 18,21-35 
Zkroušená mysl a pokora us-
chopní zažít Boží velikost. 
Tedy dostaví se pravý opak 
rezignace a beznaděje! To je 
příprava k následování… 
 
STŘEDA 15. 3. 
Dt 4,1.5-9 
Žl 147,12-13.15-16.19-20 
Mt 5,17-19 
I nám chce Hospodin dát ze-
mi jako dědictví. Uvědomuje-
me si svoji zodpovědnost za 
stav okolí? Předávání víry i 
vztahu k zemi je podmínkou, 
abychom přežili. 
 
ČTVRTEK 16. 3. 
Jer 7,23-28 
Žl 95,1-2.6-7b.7c-9 
Lk 11,14-23 
 
Aktuální nejen pro národ, kte-
rý lehkomyslně opouští své 
ideály, ale i pro jednotlivce, 
který nedbá… 
 
PÁTEK 17. 3. 
Oz 14,2-10 
Žl 81 
Mk 12,28b-34 
Správná kajícnost přináší na-

Žalm 95 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: 
„Nezatvrzujte svá srdce!“ 

 
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu 
své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy 
– a písněmi mu zajásejme! 
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme 
před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je 
náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vede-
né jeho rukou. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako 
tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši 
otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ 

1. čtení Ex 17,3-7 

2. čtení Řím 5,1-2.5-8 

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: 
„Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil 
nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal 
k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě 
trochu a ukamenují mě!“ Hospodin řekl Mojžíšo-
vi: „Vyjdi před lid v doprovodu několika starců z 
Izraele, vezmi si do ruky hůl, kterou jsi udeřil do 
Nilu, a jdi! Hle, já tam budu stát před tebou na 
Chorebu, udeříš do skály, vytryskne z ní voda a 
lid se napije.“ Mojžíš tak udělal před očima izra-
elských starců. Nazval pak jméno toho místa 
Massa a Meriba kvůli hádce izraelských synů a 
kvůli tomu, že pokoušeli Hospodina tím, že říka-
li: „Je Hospodin uprostřed nás, nebo ne?“ 

Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na základě 
víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze našeho Pána 
Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme vírou pří-
stup k této milosti a pevně v ní stojíme. Naše 
chlouba je také v tom, že máme naději dosáhnout 
slávy u Boha. Naděje však neklame, protože Boží 
láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán. Kristus přece v ten čas, když 
jsme ještě byli slabí, zemřel za bezbožníky. 
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Texty k rozjímání 

ději, a tím i radost z Boha! 
Vždyť zhojí zradu, miluje 
nezištně, odvrátí hněv. Jaké 
jsou mé projevy kajícnosti? 
 
SOBOTA 18. 3. 
Oz 6,1-6 
Žl 51,3-4.18-19.20-21ab 
Lk 18,9-14 
Poznání Boha, jeho dobroty a 
lásky, předčí jakékoli oběti. 
Kéž v době postní poznávám, 
že jen On uzdravuje a osvo-
bozuje. Uzdravuje to, čím se 
sami drásáme, a osvobozuje 
od toho, co na sebe nesmyslně 
ukládáme… 
 
NEDĚLE 19. 3. 
4. neděle postní 
1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 
Ef 5,8-14 
Jan 9,1-41 

Vždyť sotva kdo položí život za spravedlivého – 
možná, že se někdo umřít odhodlá za toho, kdo je 
mu milý. Ale Bůh dokazuje svou lásku k nám 
tím, že Kristus umřel za nás, když jsme ještě byli 
hříšníky. 

Evangelium Jan 4,5-15.19b-26a.39a.40-42 

Ježíš přišel k samařskému městu zvanému Sych-
ar, blízko pole, které kdysi odkázal Jakub svému 
synu Josefovi. Tam byla Jakubova studna. Ježíš, 
unavený chůzí, posadil se – tak jak byl – u té 
studny. Bylo kolem poledne. Tu přišla jedna sa-
mařská žena navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej mi 
napít.“ – Jeho učedníci totiž odešli do města, aby 
koupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpově-
děla: „Jak to? Ty, Žid, žádáš o napití mne, Sama-
ritánku?“ Židé se totiž se Samaritány nestýkají. 
Ježíš jí na to řekl: „Kdybys znala Boží dar a vě-
děla, kdo ti říká: ‘Dej mi napít’, spíše bys ty po-
prosila jeho, aby ti dal živou vodu.“ Žena mu 
namítla: „Pane, vždyť ani nemáš vědro, a studna 
je hluboká. Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? 
Jsi snad větší než náš praotec Jakub, který nám 
dal tuto studnu a sám z ní pil i jeho synové a jeho 
stáda?“ Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo se napije 
této vody, bude zase žíznit. Kdo se však napije 
vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky, 
ale voda, kterou mu dám já, stane se v něm pra-
menem vody tryskající do života věčného.“ Žena 
mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, abych už nikdy 
neměla žízeň a nemusela sem chodit čerpat. Pa-
ne, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali 
Boha tady na té hoře, a vy říkáte: ‘Jen v Jeruza-
lémě je to místo, kde se má Bůh uctívat.’“ Ježíš jí 
odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává hodina, kdy 
nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v 
Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctívá-
me, co známe, protože spása je ze Židů. Ale na-
stává hodina – ano, už je tady – kdy opravdoví 
Boží ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v prav-
dě. Vždyť Otec si vyžaduje takové své ctitele. 
Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v 
duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že má 

Evangelium  

přijít Mesiáš, nazvaný Kris-
tus. Ten, až přijde, oznámí 
nám všechno.“ Na to jí řekl 
Ježíš: „Já jsem to, který s te-
bou mluvím.“ Mnoho Samari-
tánů z toho města v něj uvěři-
lo pro řeč té ženy, která svěd-
čila: „Řekl mi všechno, co 
jsem udělala.“ Když tedy ti 
Samaritáni k němu přišli, pro-
sili ho, aby u nich zůstal. Zů-
stal tam dva dny. A ještě 
mnohem více jich v něj uvěři-
lo pro jeho řeč. Té ženě pak 
říkali: „Věříme už nejen pro-
to, žes nám to pověděla, 
vždyť sami jsme ho slyšeli a 
víme, že je to skutečně Spasi-
tel světa.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             12.3. – 19.3.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   12.3. 
 
Út    14.3. 
Čt    16.3. 
Pá    17.3. 
Ne   19.3. 

Za † manžele Panáčkovy, za † Jiřího 
Kopa a živou rodinu 
Za † Marii Lúčanovou a živou rodinu 
Za † Petra Besedu a živou rodinu 
__________________________ 
Za † Josefa Ertelta a za živou rodinu 

Ne   12.3. 
 
St    15.3. 
Ne   19.3. 

7:30 Za † Josefa Dubce a duše  
v očistci 
Mše svatá za farnost 
7:30 Za † a živou rodinu Gebauerovu 

Ne   12.3. 
Čt    16.3. 
Ne   19.3. 

Za † Ludmilu Kudelovou 
__________________________ 
Za † rodinu Richterovu 

Ne   12.3. 
 
Út    14.3. 
Ne   19.3. 

Za † Rudolfa Křivu, rodiče a živou 
rodinu 
Za † Marii Chudovou a živou rodinu 
Za † Ladislava Vlka, rodiče a živu  
rodinu 

Ne   12.3. 
 
Ne   19.3. 

Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče  
a †  rodinu Melarovu 
Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a prarodiče 

Děrné 

♣ Pořad bohoslužeb  
neděle 19. 3. 
Stachovice - 7:30  
Děrné  - 7:30                                 
Fulnek - 9:00       
Vrchy - 10:30 
Lukavec – 10:30   
♣ 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.  
♣ Na neděli 19. března je vy-
hlášení diecézní sbírka na 
Centrum pro rodinu a sociální 
péči. 
♣ Mladí ve věku 15 - 20 let 
jsou zváni na křesťanský 
diecézní tábor SINAI, který 
jim nabídne prostor pro po-
znávání a prohloubení své 
víry, možnost sdílet se 
a povzbudit se při řešení ži-
votních otázek v kolektivu 
svých vrstevníků za doprovo-
du kněží a řeholníků. Nebu-
dou chybět ani hry a kreativní 
aktivity. Může to být i alter-
nativa pro ty, kteří se z růz-
ných důvodů nemohou zú-
častnit Světových dnů mláde-
že v Lisabonu. Více informací 
je na plakátcích a na strán-
kách akce. 
 


