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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie         15. srpna        neprodejné 

Modlitba Pia XII. k Nanebevzaté, kterou pronesl v den vyhlášení dogmatu. 

„Věříme celým žárem svého srdce v Tvé 
triumfální nanebevzetí s tělem i duší. 
Tam jsi jako Královna opěvovaná 
a oslavovaná všemi andělskými sbory 
a všemi zástupy věřících. – My se s nimi 
spojujeme, abychom chválili a velebili 
Pána, který Tě tak po-
výšil nad všechny 
ostatní tvory, 
a abychom Ti přinesli 
horoucí vyznání své 
oddanosti a své lásky.“ 
„Víme, že Tvůj po-
hled, který kdysi 
s mateřskou něžností 
přijímal na zemi po-
korné a trpící lidství 
Ježíšovo, se nyní sytí 
pohledem na slavné 
oslavení lidské přiroze-
nosti nestvořené 
Moudrosti a že z radosti Tvé duše při 
pohledu na Nejsvětější Trojici tváří 
v tvář Tvé srdce plesá blaženým nadše-
ním. – A my, ubozí hříšníci, jejichž tělo 
tak často zatěžuje vzlet duše, Tě naléha-
vě prosíme: očisti naše smysly, abychom 
se naučili již zde na zemi poznávat Boha 
uprostřed divů jeho stvoření.“ 
„Důvěřujeme, že Tvoje oči milosrdně 
shlížejí na naši nouzi a úzkosti, na naše 
boje a naše slabosti; že Tvé rty se usmějí 
i nad našimi radostmi a vítězstvími, že 

slyšíš Ježíšův hlas, který Ti o každém z nás 
říká to, co Ti řekl o svém milovaném učed-
níkovi: ‚Hle, to je Tvé dítě!‘ – A my, kteří 
Tě vzýváme jako svou Matku, přijímáme 
Tě spolu s Janem jako svou vůdkyni, jako 
sílu a útěchu v našem smrtelném životě.“ 

„My máme živoucí jistotu, 
že Tvé oči, které plakaly 
nad zemí, svlaženou Ježí-
šovou krví, se i nyní obrátí 
k světu, vystavenému vál-
kám, pronásledováním 
a útisku nevinných 
a slabých. – A my 
v temnotách tohoto slzavé-
ho údolí očekáváme Tvé 
nebeské světlo a Tvou 
vlídnou mateřskou úlevu 
v žalostech našich srdcí, 
ve zkouškách Církve 
a naší vlasti.“ 

„Konečně věříme, že Ty vládneš v nebeské 
slávě jako Královna oděná sluncem 
a korunovaná hvězdami, že jsi tam po Ježí-
ši radostí a rozkoší andělů a svatých. – 
A my na této zemi, kde kráčíme jako pout-
níci, posilováni vírou v budoucí 
zmrtvýchvstání, vzhlížíme k Tobě, živote 
náš a naděje naše: přitahuj nás sladkostí 
svého hlasu, abys nám pak po tomto vy-
hnanství ukázala Ježíše, požehnaný plod 
života svého, ó milostivá, ó přívětivá, ó 
přesladká Panno Maria!“ 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 16. 8. 

Sd 2,11-19 

Mt 19,16-22 

Možná jsem se přesvědčil o 

tom, že když opustím pravého 

Boha, přikloním se k bůžkům 

nebezpečným. Je radostné, že 

vždy je možnost návratu k 

trpělivému, chápajícímu Bo-

hu. 

 

ÚTERÝ 17. 8. 

Sd 6,11-24a 

Mt 19,23-30 

Povolání Gedeona je prováze-

no jeho nejistotou. Povolání 

od samotného Boha je tak 

velká věc, že bych se i já rád 

ujistil o jeho pravosti. Mám 

však právo nahradit víru jisto-

tou? 

 

STŘEDA 18. 8. 

Sd 9,6-15 

Mt 20,1-16 

Pichlavý, neužitečný bodlák 

má vládnout? Kdo jiný, když 

my ostatní nejsme ochotni se 

nasadit pro společné dobro? 

 

ČTVRTEK 19. 8. 

Sd 11,29-39a 

Boží chrám v nebi se otevřel a ukázala se v něm 
archa jeho úmluvy. Pak se objevilo na nebi veliké 
znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod 
nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hla-
vy.  
Potom se objevilo na nebi další znamení: veliký 
ohnivě rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy 
a na každé hlavě měl čelenku. Ocasem smetl tře-
tinu hvězd z nebe a svrhl je na zem. Ten drak  
se postavil před ženu, která měla rodit, aby pohl-
til její dítě, jakmile ho porodí.  
A porodila syna, chlapce, toho, který má vlád-
nout všem národům železným prutem. Avšak její 
dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trů-
nu. Žena pak uprchla na poušť, kde měla místo 
připravené od Boha.  
Tu jsem uslyšel hlasité volání v nebi: „Od ny-
nějška patří vítězství, moc a královská vláda na-
šemu Bohu a panování jeho Pomazanému.“ 

Žalm 45 

Královna stojí po tvé pravici  

ve zlatém rouchu. 

 

Po své pravici máš královnu, – ozdobenou ofir-

ským zlatem.  

Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, – sám král tou-

ží po tvé kráse. 

Provázena radostným jásotem – vstupuje v krá-

lovský palác. 

1. čtení Zj 11,19a; 12,1.3-6a.10ab 

2. čtení 1 Kor 15,20-27a 

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první  

z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze 

člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrt-

vých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni 

propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kris-

tem všichni budou povoláni k životu. Ale každý 

v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě  
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Texty k rozjímání 

Mt 22,1-14 

Lehkovážný slib ovlivněný 

pohanskými zvyklostmi. Naše 

víra se neslučuje s pověrami, 

náš Bůh nechce naše neštěstí! 

 

PÁTEK 20. 8. 

Rt 1,1.3-6.14b-16.22 

Mt 22,34-40 

Pohanka Rút vstoupí do izra-

elské země a do rodokmenu 

Davida. A později do ro-

dokmenu našeho Pána. Hos-

podinův plán záchrany pře-

kvapuje i dnes tím, že neuzná-

vá omezení a hranice! 

 

SOBOTA 21. 8. 

Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17 

Mt 23,1-12 

Rút zdobí pokora a skrom-

nost. Vlastnosti, které zapada-

jí do plánu Božího. Proto zná-

me jméno její i jejího dítěte. 

 

NEDĚLE 22. 8. 

21. neděle v mezidobí 

Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b 

Ef 5, 21-32 

Jan 6, 60-69 

Evangelium Lk 1,39-56 

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala 

do jednoho judského města v horách. Vešla  

do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.  

Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě  

se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla 

naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hla-

sem:  

„Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod 

života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka 

mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl 

tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radost-

ně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi 

uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“  

Maria řekla: „Velebí má duše Hospodina a můj 

duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na 

svou nepatrnou služebnici. Od této chvíle mě 

budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil 

veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno  

je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení  

do pokolení k těm, kdo se ho bojí.  

Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo  

v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu  

a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věc-

mi a bohaté propustil s prázdnou.  

Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval  

na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, 

Abrahámovi a jeho potomkům navěky.“  

Maria zůstala u Alžběty asi tři měsíce a pak  

se vrátila domů. 

je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. 

Potom nastane konec, až odevzdá své království 

Bohu a Otci a až zlomí vládu všech možných 

knížat, mocností a sil.  

On totiž musí kralovat, „dokud mu Bůh nepoloží 

všechny jeho nepřátele k nohám“. Jako poslední 

nepřítel pak bude zničena smrt. „Všechno“ totiž 

Bůh „podřídil pod jeho nohy“. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých          15.8.  - 22. 8. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   15.8. 
Út    17.8. 
St     18.8. 
 
Čt    19.8. 
 
Pá    20.8. 
 
So    21.8.    
 
Ne   22.8. 

Za † sestru Helenu a manžela 
________________________ 
Za † Jiřího a Marii Surovcovy, rodiče 
z obou stran a živou rodinu 
Za † dceru, † manžela, † rodinu Ver-
nerovu a požehnání pro živou rodinu 
Za † rodiče z obou stran a požehnání 
pro živou rodinu Schindlerovu  
Poděkování za 50 let manželství  
s prosbou o další požehnání 
Za † Marii Šichorovou 

Ne   15.8. 
 
St     18.8. 
Ne   22.8. 
  

Za † a živou rodinu Minarikovu  
a Vaňkovu 
Za † manžele Šromovy 
7:30 Za † Pavla Vávru a živou rodinu 

Ne   15.8. 
Čt    19.8. 
Ne   22.8. 

Za † rodiče Pavlíkovy 
___________________________ 
Za † Zdenku Šindlerovou 

Ne   15.8. 
Út    17.8. 
So   21.8. 

Za † Dagmar Moravcovou 
________________________ 
17:00 ___________________ 

Ne   15.8. 
    
 
So   21.8. 
  

Za † Hermínu Seidlerovou, manžela, 
dceru Alenu, rodiče a prarodiče  
a k Panně Marii za živou rodinu 
18:00 Za † Jiřího Kukola, rodiče  
a za † rodinu Šindlerovu 

Děrné 

♣ Dnes odpoledne v 15 hodin 
zveme na poutní mši svatou 
do Jerlochovic k Panně Marii 
Nanebevzaté. Mši svatou 
ukončíme děkovným chalo-
zpěvem Bože, chválíme tebe 
(Te Deum) a slavnostním po-
žehnáním 
♣ Prázdninový pořad boho-
služeb: 
sobota 21. srpna: 
Stachovice - 17:00 
Vrchy – 18:00 
neděle 22. srpna: 
Děrné – 7:30 
Fulnek – 9:00 
Lukavec – 10:30 

Panna Maria Nanebevzatá 

„Dnes je svátek mého Nane-
bevzetí s tělem i s duší. Je to 
svátek světla a milosti, krásy 
a čistoty, lásky a života. Dnes 
je svátek radosti. Radují se 
andělé a svatí v nebi. Radují 
se všechny duše, které se 
očišťují v očistci. Raduje se 
církev na zemi při pohledu na 
mne jako znamení útěchy a 
jisté naděje. Radují se moje 
ubohé hříšné děti, nemocné, 
zraněné, zbloudilé a zoufalé. 
Dnes je svátek vaší radosti. 
Radujte se především vy, mo-
je věrné děti, které jste vysta-
veni ohromným útrapám 
dnešní doby, a otevřete srdce 
naději. Žena oděná sluncem 
teď dosáhne svého největšího 
vítězství s triumfem svého 
Neposkvrněného Srdce ve 
světě.“ 


