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

D E N   P Á N Ě 
17. neděle v mezidobí                        25. července        neprodejné 

Světový den prarodičů a starých lidí 

Pilíře obnovy společnosti:  
Sny, paměť a modlitba 

 
První – pilíř snů – odkazuje ke spojenec-
tví mezi mladými a starými: „Kdo, ne-li 
mladí, může převzít sny starších a po-
kračovat v nich? K tomu je však třeba 
neustávat ve snění, v pěstování snů  
o spravedlnosti, míru a solidaritě…“  
Ke snům vykloněným do budoucnosti  
se váže paměť na doby minulé. Papež 
připomíná starým lidem povinnost svěd-
čit o zkušenosti, kterou prošli. Vzpomí-
ná na své prarodiče, kteří zažili drama 
emigrace, vybízí ke vzpomínkám na bo-
lesti války, aby vnuci porozuměli hod-
notě míru 
Třetí pilíř – modlitbu – uvedl František 
citací ze svého předchůdce papeže Bene-
dikta „svatého starce – jak řekl – který 
se nadále modlí a pracuje pro církev„: 
„Modlitba starých lidí může chránit svět 
a pomáhat mu snad ještě výrazněji než 
usilovná snaha mnoha jiných“  

Modlitba k prvnímu Světovému dni  
prarodičů a seniorů 

 
Děkuji ti, Pane,  

za útěchu tvé přítomnosti: 
i v časech osamocení jsi ty mou nadějí  

a důvěrou, 
jsi mi skálou a útočištěm od mládí! 

Děkuji ti, že jsi mi dal rodinu  
a požehnal mi dlouhým životem. 

Děkuji ti za chvíle radosti i těžkostí,  
za sny, které se v mém životě již splnily,  

i za ty, které mě teprve čekají. 
Děkuji ti za tento čas obnovené plodnosti, 

ke kterému mě voláš. 
Dej mi, Pane, více víry,  

učiň mě nástrojem svého pokoje, 
nauč mě, jak objímat ty, kdo trpí víc než já, 

jak nepřestávat snít a o tvých divech  
vyprávět novým generacím. 

Chraň a veď papeže Františka a církev,  
aby světlo evangelia dosáhlo  

až na konec světa. 
Sešli svého Ducha, Pane, ať obnoví svět, 

aby se utišila bouře pandemie, 
chudí došli útěchy a skončily se války. 

Podpírej mě v mé slabosti  
a pomáhej mi žít naplno každý okamžik,  

který mi dáváš,  
v jistotě, že ty jsi se mnou po všechny dny 

až do konce věků. 
Amen. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 26.7. památka 

sv. Jáchyma a Anny 

Ex 32,15-24.30-34 

Mt 13,31-35  

Pokud mě bolí hříchy a ne-

věrnosti mé a druhých lidí, 

jsem na tom podobně, jako 

Mojžíš. Vztekem a hněvem 

však nic nespravím. Musím 

věřit, že Ježíš přinesl usmí-

ření. Všem…  

 

ÚTERÝ 27.7. památka  

sv. Gorazda a druhů 

Ex 33,7-11; 34,5b-9.28 

Mt 13,36-43  

Kéž i já dovedu mluvit s 

Bohem jako s nejvěrnějším 

přítelem. Přednesu-li mu 

prosby za společnost, ve 

které žiji, bude i dnes Bůh 

uprostřed svého lidu.  

 

STŘEDA 28.7. 

Ex 34,29-35 

Mt 13,44-46  

Modlitba proměňuje nejen 

tvář obličeje, ale i tvář celé 

společnosti. I já mohu být 

odleskem Boží tváře…  

 

ČTVRTEK 29.7. 

památka sv. Marty  

1 Jan 4,7-16 

Jan 11,19-27  

Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v 

chlebníku Božímu muži Elizeovi chléb z pr-

votin, dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdr-

cených čerstvých zrn. Elizeus řekl svému 

služebníku: „Dej to lidem, ať se najedí!“ Slu-

žebník mu odpověděl: „Jak mám tohle dát 

stovce lidí?“  

Elizeus řekl: „Dej to lidem, ať se najedí, ne-

boť tak praví Hospodin: Budou jíst, a ještě 

zbude.“ Dal jim to tedy, najedli se, a ještě 

zbylo podle Hospodinova slova.  

Žalm 145 

Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.  

 

Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a 

tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o 

slávě tvého království, – ať mluví o tvé síle.  

Oči všech doufají v tebe – a ty jim dáváš po-

krm v pravý čas. – Otvíráš svou ruku – a sy-

tíš vše živé s laskavostí.  

Spravedlivý je Hospodin ve všech svých 

cestách – a svatý ve všech svých činech. – 

Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – 

všem, kdo ho vzývají upřímně.  

1. čtení 2 Král 4,42-44  

2. čtení Ef 4,1-6  

Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: 

Žijte způsobem hodným toho povolání, které 

jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, 

mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce 

a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve 

smýšlení, spojeni poutem pokoje.  

Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch 

a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke 
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Texty k rozjímání 

Pane, dej nám Martinu ví-

ru, zvlášť když je nám 

smutno po odchodu našich 

drahých!  

PÁTEK 30.7. 
Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 

Mt 13,54-58  

Pozvání ke shromáždění i k 

odpočinku jednotlivce platí 

i dnes. Jeho důležitost a 

nepostradatelnost pro cír-

kev, Pánovo shromáždění, 

jsme vnímali v době covi-

du. Kéž lépe využíváme 

den Páně, neděli!  

 

SOBOTA 31.7. památka 

sv. Ignáce z Loyoly 

Lv 25,1.8-17 

Mt 14,1-12  

Mohu právem obdivovat 

sociální rozměr Starého 

zákona. Zvláště dnes, kdy 

hrstka lidí vlastní bohatství 

celé země. Co vše způsobi-

la ztráta víry v Hospodina, 

jako hospodáře…  

 

NEDĚLE 1. 8.  

18. neděle v mezidobí 

Ex 16,2-4.12-15 

Ef 4,17.20-24 

Jan 6,24-35 

 

 

Evangelium Jan 6,1-15  

Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského 

neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký 

zástup, protože viděli znamení, která konal 

na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam 

se posadil se svými učedníky. Bylo krátce 

před židovskými velikonočními svátky.  

Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu 

přichází velký zástup, řekl Filipovi: „Kde 

nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?“ To 

však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře 

věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: 

„Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se 

na každého aspoň něco dostalo.“ Jeden z je-

ho učedníků – Ondřej, bratr Šimona Petra – 

mu řekl: „Je tu jeden chlapec, ten má pět ječ-

ných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik 

lidí?“ Ježíš řekl: „Postarejte se, ať se lidé po-

sadí!“ Bylo pak na tom místě mnoho trávy. 

Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc.  

Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdě-

lil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. 

Když se najedli, řekl učedníkům: „Seberte 

zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“ Se-

brali je tedy a bylo to plných dvanáct košů 

kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných 

chlebů. Když lidé viděli znamení, které udě-

lal, říkali: „To je jistě ten Prorok, který má 

přijít na svět!“ Ježíš poznal, že chtějí přijít a 

zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. 

Proto se zase odebral na horu, úplně sám.  

kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna 

víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, 

který je nade všemi, proniká všecky a je ve 

všech.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých             25.7. – 1. 8. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   25.7. 
 
Út    27.7. 
St     28.7. 
 
 
Čt    29.7. 
Pá    30.7. 
So    31.7.    
Ne     1.8. 

Za požehnaný průběh farního  
minitábora 
Mše svatá není 
Na poděkování ze 70 let života  
s prosbou o Boží požehnání pro celou 
rodinu 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Ne   25.7. 
 
St     28.7. 
 
Ne     1.8. 
  

7:30 Za † Miroslava Krystka,  
za rodinu Krystkovu a Šichorovu 
Za † a živou rodinu Sokolovu  
a Kubovu 
Za † Štefana Matušku a rodiče z obou 
stran, za rodinu Stiboříkovu 

Ne   25.7. 
Čt    29.7. 
Ne     1.8. 

Za † rodiče Sokolovy 
Mše svatá za farnost 
Za † Jiřího Godiše 

So   24.7. 
 
Út    27.7. 
Ne     1.8. 
  

17:00 Za † rodiče Divínovy, dcery  
a živou rodinu 
Mše svatá není 
Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela, 
syny a dceru 

So   24.7. 
    
Ne     1.8. 
  

18:00 Za † Eleonoru Pešlovou,  
manžela, děti, rodiče a sourozence 
Mše svatá za farnost 

Děrné 

♣ Dnes poprvé slavíme 

v církvi Světový den prarodi-

čů a starých lidí, který ustano-

vil papež František v blízkosti 

liturgické památky sv. Jáchy-

ma a Anny, Ježíšových praro-

dičů.  

 

♣ Na pobožnost ke svaté An-

ně zveme v neděli 25. červen-

ce  v 15 hodin ke kapličce  

za Lukavcem.  

 

♣ V úterý 27. července nebu-

dou mše svaté ve Stachovi-

cích a ve Fulneku. 

 

♣ V neděli 1. srpna bude pra-

videlná sbírka na opravy kos-

telů. 

 

♣ Příznivce volejbalu zveme 

na 4. ročník farního volejbalo-

vého turnaje, který se bude 

konat v neděli 1. srpna od 14 

hodin na hřišti na faře ve Ful-

neku. Pokud si chcete zahrát, 

nahlaste se kapitánům: 

Fulnek - Lenka Štefková 

Stachovice - Lucie Jakubíko-

vá 

Děrné - Olga Machalová 

Lukavec - David Hrabálek. 

 

♣ Zítra začíná farní minitábor, 

myslete na naše děti a celý 

realizační tým ve svých mod-

litbách. 


