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

D E N   P Á N Ě 
4. neděle postní                               19. března                  neprodejné  

Jádrem liturgie této čtvrté neděle postní 
je téma světla. Evangelium podává pří-
běh člověka, od narození slepého, které-
mu Ježíš dává zrak. Toto zázračné zna-
mení potvrzuje výrok, který o sobě pro-
nesl Ježíš: »Já jsem světlo světa«, světlo, 
které prozařuje naše temnoty. Takový je 
Ježíš. Osvěcuje na dvou úrovních: fyzic-
ké a duchovní. Slepec nejprve obdržel 
tělesný zrak a potom 
je přiveden 
k víře v »Syna člově-
ka«, tedy Ježíše. 
Všechno představuje 
jednu cestu.  
Učitelé Zákona, kteří 
se tam seskupili, umí-
něně odmítají uznat 
zázrak a kladou uz-
dravenému muži zá-
ludné otázky. On je 
však smete silou reali-
ty: »Vím jedno, že 
jsem byl slepý, a teď 
vidím«. Uprostřed nedůvěřivosti a ne-
vraživosti těch, kdo jej obklopují a nevě-
řícně vyslýchají, se vydává na cestu, 
která jej postupně přivádí k objevu iden-
tity Toho, který mu otevřel oči, a 
k vyznání víry v Něho. Nejprve jej po-
važuje za proroka, potom za někoho, 
kdo přichází od Boha; a nakonec Jej při-
jímá za Mesiáše a padá před Ním na ko-
lena. Pochopil, že Ježíš, který mu daro-
val zrak, »zjevil Boží skutky«. 
Kéž tuto zkušenost učiníme také! Se 

světlem víry objevuje slepec svoji novou 
identitu. Stává se »novým stvořením«. Je 
schopen vidět v novém světle svůj život a 
svět, který jej obklopuje, protože vstoupil 
do společenství s Kristem, vstoupil do jiné 
dimenze. Už není žebrákem, který je v obci 
marginalizován (vylučován ze společen-
ství); už není otrokem slepoty a předsudku. 
Jeho osvěcující cesta je metaforou cesty 

osvobození od hříchu, na 
kterou jsme povoláni. 
Hřích je jako tmavý zá-
voj, který zakrývá náš 
obličej a brání nám vidět 
jasně sebe i svět. Pánovo 
odpuštění snímá tento 
háv stínu a temnoty a 
obdarovává nás novým 
světlem. Postní doba, 
kterou prožíváme, ať je 
příhodným a drahocen-
ným časem pro sblížení 
se s Pánem prosbou o 
Jeho milosrdenství 

v různých formách, jež nám Matka církev 
nabízí. 
Uzdravený slepec, který vidí jak tělesnýma 
očima, tak očima víry, je obrazem každého 
pokřtěného, který byl ponořením v Milost 
vytržen z temnot a umístěn do světla víry. 
Nestačí však přijmout světlo, je třeba stát 
se světlem. Každý z nás je povolán přijímat 
božské světlo, aby ho projevoval svým ži-
votem. Také my musíme být „měsíčním 
mystériem“ a osvěcovat světlem, obdrže-
ným od slunce, kterým je Kristus, Pán.  

Papež František - Ježíšovy zázraky mají za účel přivádět k víře 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 20. 3.  

slavnost sv. Josefa 

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16 

Žl 89,2-3.4-5.27+29 

Řím 4,13.16-18.22 

Lk 2,41-51a 

Josef s Marií hledali s bolestí 

Ježíše. Kéž doprovázejí 

všechny hledající! Oni jsou 

nablízku všem, kdo prožívají 

jakoukoli bolest se svými dět-

mi. 

 

ÚTERÝ 21. 3. 

Ez 47,1-9.12 

Žl 46,2-3.5-6.8-9 

Jan 5,1-3a.5-16 

Ježíš sám oslovuje toho, který 

ani nemá sílu přiblížit se k 

léčivé vodě. Nezazlívám ně-

kdy představitelům církve 

přílišnou vstřícnost a jejich 

pochopení pro odstrkované? 
 

STŘEDA 22. 3. 

Iz 49,8-15 

Žl 145,8-9.13cd-14.17-18 
Jan 5,17-30 

Uvědomím si, že i dnes je Pán 

skrze Kristovu církev činný. I 

dnes se někteří zlobí, že se 

odváží bourat naše konvence 

a zaběhnuté zvyklosti. 
 

ČTVRTEK 23. 3. 

Ex 32,7-14 

Žl 106,19-20.21-22.23 
Jan 5,31-47 

Žalm 23 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 
 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává 
mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k 
vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje 
mou duši. 
Vede mě po správných cestách – pro svoje jmé-
no. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu 
se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, 
– ty jsou má útěcha. 
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, 
– hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká. 
Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny 
mého života, – přebývat smím v Hospodinově 
domě – na dlouhé, předlouhé časy. 

1. čtení 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 

Hospodin řekl Samuelovi: „Naplň svůj roh ole-
jem a jdi! Posílám tě k Jesseovi, Betlémanu, pro-
tože jsem si vyhlédl krále mezi jeho syny.“ Když 
Samuel přišel a spatřil Eliaba, řekl si: „Jistě 
tenhle je před Hospodinem jeho pomazaný.“ 
Hospodin však řekl Samuelovi: „Nevšímej si je-
ho vzhledu ani vysoké postavy, neboť ho vyluču-
ji. Nedívám se totiž jako člověk; člověk soudí 
podle zdání, Hospodin však vidí do srdce.“ Jesse 
předvedl před Samuela sedm svých synů, ale Sa-
muel řekl: „Mezi nimi Hospodin nevyvolil niko-
ho.“ A zeptal se: „Jsou to již všichni chlapci?“ 
Jesse odpověděl: „Ještě je nejmladší, ten pase 
stáda.“ Samuel tedy řekl Jesseovi: „Pošli pro ně-
ho, neboť nesedneme k jídlu, dokud sem nepři-
jde.“ Poslal tedy a uvedl ho: byl plavovlasý, s 
krásnýma očima a milého vzhledu. Tu řekl Hos-
podin: „Nuže, pomaž ho; to je on.“ Samuel vzal 
roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. 
Od toho dne i nadále působil s Davidem Hospo-
dinův duch. 
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Pozor, abychom my křesťané 

„neoslavovali sebe navzá-

jem“. Veškerá naše hrdost 

musí pramenit z Boží lásky. 

Naše svědectví, má-li být vě-

rohodné, je nutné obrátit tím-

to směrem! 

 

PÁTEK 24.3. 

Mdr 2,1a.12-22 

Žl 34,17-18.19-20.21+23 
Jan 7,1-2.10.25-30 

Náš Pán se v tu dobu pohybo-

val nepoznán mezi těmi, kdo 

mu ukládali o život. I dnes je 

možná nepoznán kritiky, kte-

rým překáží jeho přímost. 

 

SOBOTA 25. 3.  

slavnost Zvěstování Páně 

Iz 7,10-14 

Žl 40,7-8a.8b-9.10.11 

Žid 10,4-10 
Lk 1,26-38 

Maria nehledala důvody, proč 

„to nejde“. Její dotaz je zcela 

praktický – a zračí se v něm 

odhodlání. Taková je Matka 

církve, od které se můžeme 

mnoho učit! 

 

NEDĚLE 26. 3. 

5. neděle postní 

Ez 37,12-14 

Řím 8,8-11 

Jan 11,1-45 

 

 

Evangelium Jan 9,1.6-9.13-17.34-38 

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození 
slepý. Plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel 
mu tím blátem oči a řekl mu: „Jdi se umýt v ryb-
níku Siloe“ – to slovo znamená „Poslaný“. Šel 
tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. Souse-
dé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: „Není 
to ten, který tu sedával a žebral?“ Jedni tvrdili: 
„Je to on.“ Jiní říkali: „Není, ale je mu podobný.“ 
On řekl: „Jsem to já.“ Přivedli toho bývalého 
slepce k farizeům. Ten den, kdy Ježíš udělal blá-
to a otevřel mu oči, byla zrovna sobota. Také 
farizeové se ho znovu vyptávali, jak nabyl zraku. 
On jim odpověděl: „Přiložil mi na oči bláto, umyl 
jsem se a vidím.“ Někteří farizeové říkali: „Ten 
člověk není od Boha, protože nezachovává sobo-
tu.“ Jiní ale namítali: „Jak by mohl hříšný člověk 
dělat taková znamení!“ A nemohli se dohodnout. 
Znovu se tedy zeptali toho slepého: „Co ty o něm 
říkáš, když ti otevřel oči?“ On odpověděl: „Je to 
prorok.“ Řekli mu: „V hříších ses celý narodil a 
ty nás chceš poučovat?“ A vyhnali ho. Ježíš se 
dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: 
„Věříš v Syna člověka?“ Odpověděl: „A kdo je 
to, pane, abych v něho uvěřil?“ Ježíš mu řekl: 
„Viděls ho: je to ten, kdo s tebou mluví.“ On na 
to řekl: „Věřím, Pane!“ a padl před ním na kole-
na.  

2. čtení Ef 5,8-14 

Bratři! Byli jste kdysi tmou, ale teď jste světlem 
v Pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce toho světla 
totiž záleží ve všestranné dobrotě, spravedlnosti a 
v životě podle pravdy. Zkoumejte, co se líbí Pá-
nu, a nemějte žádnou účast v těch neplodných 
skutcích tmy; spíše je veřejně odsuzujte. Vždyť 
člověku je hanba už jen o tom mluvit, co ti lidé 
potají páchají. Všechno, co se odsoudí, ukáže se 
v pravém světle. Všechno totiž, na co se vrhne 
světlo, je potom zřejmé. Proto se říká v Písmu: 
„Probuď se, spáči, vstaň z mrtvých, a Kristus tě 
osvítí.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             19.3. – 26.3.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   19.3. 
Po    20.3.                                                                                                                  
Út    21.3. 
Čt    23.3. 
 
 
Pá    24.3. 
 
So    25.3. 
Ne   26.3. 

Za † Josefa Ertelta a za živou rodinu 
18:00 Mše svatá za farnost  
Za † Janu Vajdovou 
Za † Milana Štěpána, duše v očistci,  
za † z rodiny Golichovy a Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Za † syna Jiřího, rodiče Holíkovy,  
příbuzné a živou rodinu 
8:00 _______________________ 
Za † Jiřinu Bártkovou, rodinu  
Durychovou a Boží požehnání  
pro živou rodinu Bártkovu 

Ne   19.3. 
St    22.3. 
So   25.3. 

7:30 Za † a živou rodinu Gebauerovu 
Za † manžele Noháčkovy a syna 
16:30 Za dar zdraví pro celou rodinu 

Ne   19.3. 
Čt    233. 
So   25.3. 

Za † rodinu Richterovu 
__________________________ 
18:00 Za † Ivana Vernera 

Ne   19.3. 
 
Út    21.3. 
Ne   26.3. 

Za † Ladislava Vlka, rodiče a živou  
rodinu 
__________________________ 
Za † Josefa a Olgu Růčkovy, rodiče  
z obou stran, Janu Adámkovou  
a živou rodinu 

Ne   19.3. 
 
Ne   26.3. 

Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a prarodiče 
Za rodinu Sommerovu 

Děrné 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 25. 3.     
Děrné - 16:30  
Lukavec - 18:00   
Neděle 26. 3.  
Stachovice – 7:30 
Fulnek - 9:00       
Vrchy - 10:30   
♣ V pondělí 20. března slaví-
me v církvi slavnost Svatého 
Josefa, snoubence Panny Ma-
rie. Zveme na mši svatou v 18 
hodin do farního kostela. 
♣ V sobotu 25. března je slav-
nost Zvěstování Páně. Na mši 
svatou zveme v 8 hodin do 
farního kostela.  
♣ Svět Komenského Fulnek 
zve ve čtvrtek 30. března v 18 
hodin do muzea J. A. Komen-
ského na divadlo Moravské 
pašije. Velikonoce, pašije, 
ukřižování Krista upravil a 
hraje komediant a loutkář 
Víťa Marčík. 

Modlitba k sv. Josefovi 

Buď zdráv,  
ochránce Vykupitele  

a snoubenče Panny Marie! 
Tobě Bůh svěřil svého Syna, 

do tebe Maria vložila  
svou důvěru;  

s tebou Kristus dorostl  
v muže. 

Svatý Josefe,  
buď i naším otcem  

a veď nás cestou života. 
Vyprošuj nám milost,  

milosrdenství a odvahu, 
a ochraňuj nás  

před každým zlem. 
Amen.  


