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

D E N   P Á N Ě 
18. neděle v mezidobí                        1. srpna        neprodejné 

K zamyšlení 

Když je člověk v nějakém obrovském 
obchodním domě, obklopen mnoha a 
mnoha věcmi, možná si říká: "Mít tak 
peníze, to bych se měl!"- a přemýšlí, co 
všechno by mu patřilo. Třeba by měl 
opravdu tolik peněz, že by si mohl kou-
pit všechno - celé hračkářství nebo celou 
samoobsluhu s potravinami, celý obchod 
s počítači, obchod plný šatů ... a mohl 
bych s těmi všemi 
věcmi zůstat - a to 
znamená zůstat sám. 
Bez lidí - protože to 
všechno jsou jen věci. 
Bez vztahů - protože 
věci ke mně žádný 
vztah nemají - nemo-
hou mne mít ani rády 
ani nerady. Mít vše a 
nemít nikoho, to je 
dost hrozný výsledek. 
A někdy se k němu 
člověk dopracuje. 
Nelze mu v tom případě závidět. 
A právě o tuto věc jde v dnešním evan-
geliu. Lidé kolem Ježíše stále chtějí ně-
jaké věci, něco, co by nasytilo nejen je-
jich žaludky, ale jejich touhu po vlastně-
ní. Jako mnozí a mnozí po nich si i oni 
myslí, že čím budou mít víc věcí, tím 
budou šťastnější. A Ježíš - ten jim nena-
bízí chudobu! Ježíš jim nabízí sebe!! On 
je naplněním, protože on je milujícím až 
k smrti. On je naplněním, protože chce 
těm, kdo v něho uvěřili, věnovat zcela 
věrný vztah. Vlastně něco víc - vztah, 

který člověka naplňuje, nasycuje, vybavuje 
k životu - podobně jako chléb. Jenže Ježíš 
přichází od Boha - Otce, a tak může nabíd-
nout to, co nikdo jiný. 
Katolická církev nám, jak známo, ukazuje 
příklady světců. Někdy se nám může zdát, 
že to byli či jsou nějací podivní hrdinové. 
Lidé, kteří si libovali v nedostatku, utrpení, 
ponížení. Teprve bližší a lepší pohled nám 

ukáže, že to byli a jsou 
lidé, kteří objevili Ježíše 
jako skutečný zdroj ži-
vota. Kteří si mohli do-
volit pohrdat tím nebo 
oním nebo téměř vším v 
tomto světě ne proto, že 
by si nevážili Božích 
darů jako je jídlo, zdra-
ví, rodina a podobně, ale 
proto, poněvadž viděli, 
že jsou mnohem a mno-
hem víc bohatí, než 
všichni boháči. Protože 

viděli, že jsou bohatí skutečným chlebem 
života, který jim dával sílu k překonávání 
neuvěřitelných překážek. 
Není snadné vymanit se ze světa věcí. Není 
snadné nevěřit reklamám, které nám stále 
sugerují, že opravdu šťastni budeme až teh-
dy, když budeme mít to a ono a ještě mno-
ho dalších věcí... Nejde ale jen o to, vyma-
ňovat se z touhy po mnoha věcech. Jde o to 
poznat Ježíše jako toho, kdo nám nenabízí 
kupu věcí, ale kdo nám nabízí sebe a své 
přátelství. Kdo nám nabízí, abychom z to-
hoto nejvzácnějšího přátelství opravdu žili. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 2. 8. 

Nm 11,4b-15 

Mt 14,13-21  

Ježíšův soucit vede k poslání 

učedníků: vy jim dejte na-

jíst! Pověření i pro mě: jsem 

schopen se nejen dělit, ale i 

rozdávat?  

 

ÚTERÝ 3. 8. 

Nm 12,1-13 

Mt 14,22-36  

Strach z Pána, možná někdy 

strach z církve překonám, 

pokud mu půjdu vstříc! On 

mě podrží…  

 

STŘEDA 4. 8. 

Nm 13,1-2a.25 – 14,1.26-

29.34-35  

Mt 15,21-28  

Žena vstoupila s Ježíšem do 

dialogu. Třeba mu i opono-

vala. Moje modlitba může 

být účinnější, přednesu-li 

mu i já své námitky. Dosta-

nu zřejmě i já víc!  

 

ČTVRTEK 5. 8. 

Nm 20,1-13 

Mt 16,13-23  

Hádka s Hospodinem nám 

Celé společenství synů Izraele reptalo na poušti 

proti Mojžíšovi a Árónovi. Synové Izraele jim 

řekli: „Kéž bychom zemřeli Hospodinovou 

rukou v egyptské zemi, když jsme seděli u hrn-

ců masa a jedli chléb dosyta. Vyvedli jste nás 

na tuto poušť, abyste umořili celé shromáždění 

hladem!“ Hospodin řekl Mojžíšovi: „Hle, jako 

déšť vám sešlu chléb z nebe. Lidé vyjdou a 

každý den si nasbírají dávku na den. Chci je 

zkoušet, zda půjdou v mém zákoně, nebo ne. 

Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim to-

to: K večeru budete jíst maso a zrána se nasytí-

te chlebem. Poznáte, že já jsem Hospodin, váš 

Bůh.“ Když nastal večer, přilétly křepelky a 

pokryly celý tábor. Zrána padla rosa na tábor 

kolem dokola. Pokrývka z rosy se rozplynula, a 

hle – na povrchu pouště bylo cosi drobného, 

šupinatého, jemného jako jíní na zemi. Když to 

synové Izraele viděli, ptali se navzájem: „Co je 

to?“ – neboť nevěděli, co to je. Mojžíš jim 

řekl: „To je chléb, který vám Hospodin dává k 

jídlu.“  

Žalm 78 

Hospodin jim dal nebeský pokrm 

 

Co jsme slyšeli a poznali, – co nám otcové vy-

právěli, – příštímu pokolení budeme vypravo-

vat – slavné Hospodinovy činy i jeho moc.  

Poručil mrakům nahoře – a otevřel brány ne-

bes, – seslal na ně déšť many, aby se najedli, – 

a dal jim nebeský pokrm.  

Člověk jedl chléb silných, – pokrm jim poslal 

do sytosti. – Přivedl je do své svaté země, – k 

horám, které získala jeho pravice.  

 

1. čtení Ex 16,2-4.12-15  
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Texty k rozjímání 

může být povědomá; ale 

přesto jen On působí, že ži-

votodárná voda napájí…  

 

PÁTEK 6. 8. svátek  

Proměnění Páně  

Dan 7,9-10.13-14  

2 Petr 1,16-19  

Mk 9,2-10  

Tito tři apoštolové uvidí 

zblízka Pánovu úzkost v Ge-

tsemanech. Kéž dny, kdy 

vnímáme Pánovu slávu, jsou 

průpravou k tomu, abychom 

neselhali, až bude třeba vy-

dat svědectví.  

 

SOBOTA 7. 8. 

Dt 6,4-13 

Mt 17,14-20  

Naše nedostatečnost a ne-

schopnost podílet se na Ježí-

šových mocných činech je i 

dnes zřejmá. Pane, dej nám 

víc víry!  

 

NEDĚLE 8. 8.  

19. neděle v mezidobí 

1 Král 19, 4-8 

Ef 4, 30-5, 2 

Jan 6, 41-51 

  

2. čtení Ef 4,17.20-24  

Evangelium Jan 6,24-35  

Když zástup viděl, že ani Ježíš, ani jeho učed-
níci nejsou na břehu, nasedali do člunů, přijeli 
do Kafarnaa a hledali Ježíše. Když ho našli na 
druhé straně moře, zeptali se ho: „Mistře, kdy 
jsi sem přijel?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, 
amen, pravím vám: Hledáte mě ne proto, že 
jste viděli znamení, ale že jste se dosyta najedli 
z těch chlebů. Neusilujte o pokrm, který pomí-
jí, ale o pokrm, který zůstává k věčnému živo-
tu; ten vám dá Syn člověka. Otec, Bůh, ho 
osvědčil svou pečetí.“ Zeptali se ho: „Co máme 
dělat, abychom konali skutky Boží?“ Ježíš jim 
odpověděl: „To je skutek Boží, abyste věřili v 
toho, koho on poslal.“ Řekli mu: „Jaké tedy ty 
děláš znamení, abychom ho viděli a uvěřili ti? 
Co konáš? Naši předkové jedli na poušti manu, 
jak je psáno: ‘Chléb z nebe jim dal jíst.’“ Ježíš 
jim odpověděl: „Amen, amen, pravím vám: 
Chléb z nebe vám nedal Mojžíš, ale pravý 
chléb z nebe vám dává můj Otec; neboť chléb 
Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život 
světu.“ Prosili ho tedy: „Pane, dávej nám ten 
chléb pořád.“ Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb 
života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hla-
dovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“  

Bratři! Říkám vám a zapřísahám vás ve jménu 
Páně: Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich 
smýšlení je neplodné. Takhle jste se tomu pře-
ce o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli 
a jako křesťané jste byli poučeni podle pravdy, 
která je v Ježíšovi, že máte odložit starého člo-
věka s dřívějšími způsoby života, který je chti-
vý rozkoší a žene se do zkázy. Stále si obno-
vujte mysl po její duchovní stránce a oblečte 
člověka nového, který je stvořen podle Božího 
vzoru jako skutečně spravedlivý a svatý.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých              1.8.  - 8. 8. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     1.8. 
Út      3.8. 
St       4.8. 
Čt      5.8. 
 
Pá      6.8. 
So      7.8.    
Ne     8.8. 
  

Na úmysl dárce 
_____________________________ 
Za členy živého růžence 
Za † Marii Petrovou, manžela a živou 
rodinu 
Mše svatá za farnost 
Na poděkování za dar života 
Ke slávě Boha Otce - Otce celého  
světa 

Ne     1.8. 
 
St       4.8. 
So      7.8. 
  

Za † Štefana Matušku a rodiče z obou 
stran, za rodinu Stiboříkovu 
Za členy živého růžence  
17:00 Za † a živou rodinu Mangoltovu  
a Machalovu 

Ne     1.8. 
Čt      5.8. 
So     7.8. 

Za † Jiřího Godiše 
Za členy živého růžence 
18:00 Stanislav Kříž 

Ne     1.8. 
 
Út      3.8. 
Ne     8.8. 

Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela, 
syny a dceru 
Za členy živého růžence 
___________________________ 

Ne     1.8. 
Ne     8.8. 
  

Mše svatá za farnost 
Za † Marii Minaříkovou, manžela,  
syny a za † rodinu Melarovu 

Děrné 

♣ Prázdninový pořad boho-

služeb: 

sobota 7. srpna: 

Děrné - 17:00 

Lukavec – 18:00 

neděle 8. srpna: 

Stachovice – 7:30 

Fulnek – 9:00 

Vrchy – 10:30. 

♣ V pátek 6. srpna slavíme 

v církvi svátek Proměnění 

Páně. Zveme v 18 hodin na 

mši svatou do Fulneku.  

♣ Na tento týden připadá prv-

ní pátek v měsíci. V průběhu 

týdne budeme navštěvovat 

nemocné. Příležitost ke svá-

tosti smíření ve farním kostele 

bude v pátek od 17 hodin. 

♣ V neděli 15. srpna slavíme 

v Jerlochovicích  pouť k Pan-

ně Marii Nanebevzaté.  

Mariánskou pouť začneme 

v sobotu 14. srpna průvodem 

k poutnímu místu „U dubu“. 

Místo srazu účastníků bude  

u pomníku Padlých 

v Jerlochovicích v 13:50, od-

chod 14:00, program na místě 

začne v 15:00  (požehnání a 

modlitba za místní obec).  

V neděli zveme v 15 hodin do 

kostela na poutní mši svatou. 

♣ Děkujeme všem (dětem i 

realizačnímu týmu), za účast 

na letošním farním minitábo-

ře. 


