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

D E N   P Á N Ě 
15. neděle v mezidobí                        11. července        neprodejné 

K zamyšlení 

Ad fontes ("k pramenům") - stále znovu 
v poslední době zaznívá výzva, aby-
chom se vrátili "k pramenům" naší víry: 
k textům církevních otců, ale především 
Starého i Nového zákona. I dnešní evan-
gelium "vybízí", abychom se v pastorač-
ní činnosti vrátili "k pramenům", k zá-
kladnímu poslání, které přijali apoštolo-
vé. Oni přijali 
"program" - jednoduchý, 
ale zároveň účinný, pro-
tože jde k podstatě. 
Tento program by se 
mohl heslovitě podat v 
několika bodech: 
1) "Sloužit spolu" - 
apoštolové byli rozeslá-
ní ve dvojicích, aby si 
mohli vzájemně pomá-
hat a důvěryhodněji do-
svědčovat evangelium. 
Jak vidíme i z jiných 
biblických textů, tato praxe se velmi 
osvědčila - a dokonce i "velký svatý Pa-
vel" míval průvodce na svých cestách. 
"Společná služba" je lékem proti indivi-
dualismu, malomyslnosti, sebestřednos-
ti. Je na nás hledat a najít konkrétní způ-
sob prožívání "společného pastoračního 
působení". 
2) Služba má být nesena skromností a 
důvěrou v Boží prozřetelnost. Bohatství 
totiž "zatěžuje" při cestě - a při službě. 
Proto je nutné "kráčet nalehko"… a s 
lehkostí. Nakolik při naší pastoraci po-
třebujeme a používáme různé prostředky 
(např. média), natolik to má být s ryzím 
postojem svobody a odpoutanosti. Mno-
hé prostředky a pastorační vymoženosti 

mohou přehlušit službu, která se pak opírá 
o "účinnost" prostředků, a ne o živého Kris-
ta.  
3) Středem hlásání má být "obrácení k Bo-
hu". Při hlásání je možné "plýtvat" mnoha 
slovy, hovořit vznešeně o duchovních prav-
dách, ale přitom nechat posluchače tam, 
kde jsou - a nevést je k Bohu. Přitom "tou 

základní melodií" kázání 
má být "obrácení k Bo-
hu" (a odvrácení od sebe a 
od hříchu).  
4) Apoštol má před očima, 
že bojuje proti "temným 
silám" (Ef 6,12) - zároveň 
se však vyhýbá démonizo-
vání a "černobílému po-
hledu na svět". K účinné-
mu boji proti zlu je třeba 
začít… od sebe - poctivě 
demaskovat projevy zla a 
hříchu ve svém životě, učit 

se rozlišovat projevy dobrého a zlého du-
cha (a prosit o rozlišování!). Tím se apoštol 
učí demaskovat zlo i v životě druhých - a 
prosit za osvobození od zlého a od hříchu  
5) Služba nemocným spojená s modlitbou. 
Jako Boží děti se můžeme "svobodně a bez 
zábran" modlit za uzdravení nemocného - a 
zároveň ponechat moudrému Otci svobodu, 
zda dotyčného uzdraví, nebo posílí k nesení 
životních obtíží. Evangelium nám vrací 
odvahu modlit se za uzdravení - vrací nám 
víru, že Ježíš je mocný a zasahuje: někdy 
uzdravením, jindy posílením víry a 
"vnitřního člověka". 
Před námi jsou tedy velké výzvy, abychom 
hledali cesty, jak aplikovat a konkretizovat 
"Ježíšův pastorační model". 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 12. 7. 
EX 1,8-14.22 
Mt 10,34-11,1 
Kéž hledíme na rodiny  
s mnoha dětmi s obdivem  
a s uznáním! Přijímají totiž v 
dětech samotného Pána  
a možná si to ani neuvědo-
mují. 
 
ÚTERÝ 13. 7. 
Ex 2,1-15a  
MT 11,20-24 
Naší sebejistotou může 
otřást vědomí, že mnozí, 
kterým bylo zvěstováno mé-
ně, mají větší víru a lásku 
větší, než my. Toto přiznání 
se může stát zdrojem pokory 
a kajícnosti.  
 
STŘEDA 14. 7. 
EX 3,1-6.9-12 
Mt 11,25-27 
Ježíš naráží na nepochopení 
znalců Zákona. I dnes je 
možná chápán víc jednodu-
chými lidmi, než 
„církevními právníky“. 
 
ČTVRTEK 15. 7. 
Ex 3,13-20 
Mt 11,28-30 
Nabídka občerstvení tím, že 
na sebe vezmu jho, je zvlášt-
ní… Ale pravda je, že kdy-
koli nesu obtíže s Ním, jsou 
snesitelnější. 
 
PÁTEK 16. 7. 
EX 11,10-12,14 
MT 12,1-8 
Pokud budu doprovázet Ježí-
še (a on se mnou chce 
„chodit“ stále), nemusím se 

Amasjáh, kněz v Betelu, řekl Amosovi: 
„Vidoucí, seber se a uteč do judské země, 
tam se živ a tam prorokuj! V Betelu už pro-
rokovat nesmíš, neboť zde je králova svatyně 
a říšský chrám.“ Amos odpověděl Amasjáho-
vi: „Nejsem prorok ani prorocký učedník, 
jsem pastýř a pěstitel smokvoní. Hospodin 
mě vzal od stáda a řekl mi: ‘Jdi a prorokuj 
mému izraelskému lidu!’“ 

Žalm 85 

Pane, ukaž nám své milosrdenství! 
 
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh: – 
jistě mluví o pokoji pro svůj lid a pro své 
svaté. – Jistě je blízko jeho spása těm, kteří 
se ho bojí, – aby sídlila jeho velebnost v naší 
zemi.  
Milosrdenství a věrnost se potkají, – políbí se 
spravedlnost a pokoj. – Věrnost vypučí ze 
země, – spravedlnost shlédne z nebe.  
Hospodin též popřeje dobro – a naše země 
vydá plody. – Spravedlnost bude ho předchá-
zet – a spása mu půjde v patách. 

1. čtení Am 7,12-15 

2. čtení Ef 1,3-14 

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Je-
žíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitý-
mi duchovními dary, protože jsme spojeni s 
Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě 
před stvořením světa, abychom byli před ním 
svatí a neposkvrnění v lásce; ze svého svo-
bodného rozhodnutí nás předurčil, abychom 
byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista. 
To proto, aby se vzdávala chvála jeho vzne-
šené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil 
milostí ve svém milovaném Synu.  
V něm máme vykoupení skrze jeho krev, od-
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úzkostlivě bát úzkostlivě, že 
přestoupím příkazy. Jeho 
přítomnost mě ospravedlní 
před druhými, i před sebou 
samým.  
 
SOBOTA 17. 7. 
EX 12,37-42 
MT 12,14-21 
Tajemství Ježíšovy skrytosti. 
My jsme samozřejmě poslá-
ni jej hlásat, ALE: neroste i 
dnes Jeho království v ti-
chosti, skrytosti a nenápad-
nosti? 
 
NEDĚLE 18. 7.  
16. neděle v mezidobí 
Jer 23, 1-6 
Ef 2, 13-18 
Mk 6, 30-34 

Evangelium Mk 6,7-13 

Ježíš zavolal svých Dvanáct, začal je posílat 
po dvou a dával jim moc nad nečistými du-
chy.  
Nařídil jim, aby si na cestu nic nebrali, jen 
hůl: ani chléb, ani mošnu, ani peníze do 
opasku, jen opánky na nohy, ani aby si neob-
lékali dvoje šaty.  
Řekl jim: „Když přijdete někam do domu, 
zůstávejte tam, dokud se odtamtud nevydáte 
zase dál. Když vás však na některém místě 
nepřijmou a nebudou vás chtít slyšet, při od-
chodu odtamtud si vytřeste prach ze svých 
nohou na svědectví proti nim.“  
Vydali se tedy na cesty a hlásali, že je třeba 
se obrátit. Vyháněli mnoho zlých duchů, po-
mazávali olejem mnoho nemocných a uzdra-
vovali je. 

puštění hříchů pro jeho nesmírnou milost, 
kterou nám tak bohatě projevil s veškerou 
moudrostí a prozíravostí: seznámil nás totiž s 
tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak 
si to napřed sám u sebe ustanovil, až se napl-
ní čas pro dílo spásy: že sjednotí v Kristu 
vše, co je na nebi i na zemi. A skrze něho 
jsme se stali Božím majetkem, jak jsme k 
tomu byli předem určeni úradkem toho, který 
vše působí podle rozhodnutí své vůle. Tak 
máme sloužit k tomu, aby se šířila chvála o 
jeho božské velebnosti, my, kteří jsme už 
dříve kladli své naděje do Mesiáše.  
Skrze něho se dostalo i vám potvrzení od slí-
beného Ducha svatého, když jste přijali slovo 
pravdy, radostnou zvěst o své spáse, a když 
jste v něho uvěřili. Duch je zárukou, že nám 
jednou připadne dědictví. Tak se dovrší naše 
vykoupení, protože si nás Bůh získal jako 
svůj majetek, abychom sloužili ke chvále je-
ho božské velebnosti. 

Ohlášky 

♣ Díky štědrosti našich far-
níků se vybralo na pomoc 
postiženým tornádem 78 000 
Kč. Vaše finanční dary byly 
věnovány věřící rodině s 5 
dětmi do Moravské Nové 
Vsi. Všem dárcům Pán Bůh 
zaplať. Také děkujeme  
za dary, které jste poslali  
na farní účty. 
♣ Ve sbírce na opravy koste-
lů se v neděli 4. července 
vybralo: Fulnek – 6 210 Kč, 
Stachovice – 2 940 Kč, Děr-
né – 2 640 Kč, Vrchy – 
1 620 Kč, Lukavec 2 950 
Kč. 
♣ V neděli 25. července zve-
me v 15 hodin na pobožnost 
ke svaté Anně u kapličky  
za Lukavcem.  
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Den prarodičů a seniorů Úmysly mší svatých            11.7. – 18.7. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   11.7. 
 
Út    13.7. 
St     14.7. 
Čt    15.7. 
Pá    16.7. 
So    17.7.    
Ne   18.7. 

Za † křestní a biřmovací rodiče z obou 
stran a za † sousedy 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Ne   11.7. 
 
St     14.7. 
Ne   18.7. 
  

Za † a živou rodinu Sokolovu  
a Manovu 
Za † Věru Šimurdovou a rodinu 
Za † rodiče Holbovy a profesorku 
Chládkovou 

Ne   11.7. 
Čt    15.7. 
Ne   18.7. 

Za † rodinu Bednaříkovu 
Za † rodiče Vladařovy 
Za † Jiřího Čaveru 

Ne   11.7. 
Út    13.7. 
Ne   18.7. 
  

Za † Josefa a Marii Růčkovy 
Mše svatá za farnost 
Za † Zdeňka Vojkůvku, syna a živou 
rodinu 

Ne   11.7. 
Ne   18.7. 
  

Za † rodinu Dunajovu 
Za † Elfrídu a Jaroslava Adamusovy, 
za † rodinu Paulerovu, rodiče a souro-
zence a za † Milana Böhma a rodiče 

Děrné 

Papež František vyhlásil popr-
vé na 25. července 2021 Svě-
tový den prarodičů a seniorů. 
Jako motto zvolil ujištění: „Já 
jsem s vámi po všecky 
dny“ (Mt 28, 20), které má 
být příslibem naděje, kterou si 
mladí a senioři mohou navzá-
jem projevovat. Motto je zce-
la v duchu přání sv. Otce, aby 
nejstarší a nejmladší generace 
rozvíjela vzájemné vztahy  
a aby prarodiče vnímali odpo-
vědnost za předávání víry  
v rodině. 
U příležitosti prvního Světo-
vého dne prarodičů a starých 
lidí bude možné získat plno-
mocné odpustky pro sebe  
a pro duše v očistci. Odpustky 
se udělují za obvyklých pod-
mínek (svátostná zpověď, 
eucharistické přijímání  
a modlitba na úmysl papeže) 
věřícím, kteří se při této příle-
žitosti zúčastní papežské mše 
ve Vatikánu nebo jiných oslav 
po celém světě. Pro získání 
odpustků stačí také strávit 
přiměřené množství času ná-
vštěvou nebo virtuálním kon-
taktem se staršími lidmi  
v nouzi nebo v obtížné situa-
ci. 


