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

D E N   P Á N Ě 
21. neděle v mezdiobí                       22. srpna        neprodejné 

K zamyšlení 

Trefili hřebíček na hlavičku… když pro-
nesli, že Ježíšova slova jsou skutečně 
tvrdou řečí: "Kdo to může poslouchat?" 
Snad v ničem jiném nejsme tak zajedno 
s Ježíšovými "odpůrci": "Kdo to může 
poslouchat?" Jak se zaposlouchat do 
Božího slova (při liturgii nebo doma), 
když to rozhodně není "zábavná četba", 
nezazní tu žádné 
vtipy, žádné 
"aktuální infor-
mace", ani drby? 
Kdo to může po-
slouchat, když 
neřešitelné život-
ní problémy 
"tíží" a pozornost 
ochabuje? 
Tak nám nezbý-
vá než… odejít 
spolu s ostatními učedníky. To nemusí 
znamenat "radikální odchod" od Krista 
(i když někdy i to), ani "přestat chodit do 
kostela", jako spíš "odejít" duchem, "být 
duchem mimo", vypínat při "tvrdých" 
Božích slovech (zajímavější je přece jen 
kázání, které může říct něco nového, 
že?). A doma? Tam bude přece jen po-
hodlnější se začíst do laciných článků 
než do "těžkopádného Božího slova". 
"My to už známe", zní naše častá omlu-
va (byť nevyslovená). Ale kdybychom 
znali a poznali, pak bychom pronesli 
jako Petr: "Od tebe očekáváme slovo, 
které nás nasytí. Žhavé zprávy a novinky 
z televize či časopisů nás nenasytí. My 
jsme to poznali a víme, že ty máš ta hut-

ná a výživná slova. Bez nich nemůžeme 
existovat." Paradoxně ten, kdo "poznal a 
zná" Krista, nechce od něho odejít - a lační 
po jeho slovech. Protože tato slova mají 
jinou kvalitu - nikdo jiný tak nemluví! 
Nemusíme zoufat, že jsme tak "málo du-
chovní" a neschopní přijímat slovo od Bo-
ha. O vzdělaném svatém Jeronýmovi je 

známé, že zpočát-
ku měl určitý opo-
vržlivý postoj k 
Bibli - vždyť je 
napsána tak 
"jednoduchým 
stylem", nedá se 
srovnat s literární-
mi skvosty řím-
ských klasiků! A 
tento učenec 
"potřeboval" uvě-

řit a poznat - potřeboval zvláštní setkání s 
Kristem, a teprve pak si zamiloval "tvrdou 
a prostou Boží řeč". 
A co ty? Pokud se ti Ježíšova slova zdají 
"nestravitelná" a nezajímavá, nejsi první 
ani poslední. Často i ty volíš "odchod" od 
Krista, možná elegantnějším způsobem než 
tehdejší posluchači - naoko posloucháš a 
odkývneš (a při liturgii "řádně odpovídáš" 
na slyšené Boží slovo), ale srdcem jsi dale-
ko. Pokud ti to tak vyhovuje, pak "není po-
moci". Ale pokud nechceš podléhat této 
schizofrenii, pak existuje terapie: trochu 
pomůže "se víc soustředit", ale především 
je potřeba, aby tě Otec přitáhl a dal poznat, 
jak lahodná jsou jeho slova, sladší nad med, 
nad šťávu z plástů (Ž 19,11).  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 23.8. 

1 Sol 1,1-5.8b-10 

Mt 23,13-22 

Vzor pro mě i církev: účinná, 

skutky plodící víra, obětavá 

láska. Ze soluňské církevní 

obce jednou vyjdou i dva 

bratři na naše území… 

 

ÚTERÝ 24.8.  

svátek sv. Bartoloměje 

Zj 21,9b-14; Žl 145 

Jan 1,45-51 

I dnes se mnozí při pohledu 

na církev ptají: co může z této 

instituce vzejít dobrého? Kéž 

jsme jako tento apoštol přímí 

a není v nás lsti!  

 

STŘEDA 25.8. 

1 Sol 2,9-13; Žl 139 

Mt 23,27-32 

V době pronásledování u nás 

pracovalo mnoho kněží v to-

várnách, dílnách, laborato-

řích. Podobnost s vyčerpávají-

cí fyzickou prací, kterou si 

Pavel vydělával na své potře-

by. Nezapomeňme na tento 

styl pastorace! 

 

ČTVRTEK 26.8. 

Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Si-
chemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelní-
ky, soudce a písaře. Když předstoupili před Bo-
ha, řekl Jozue všemu lidu: „Jestliže se vám nelíbí 
sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete 
sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši předko-
vé za řekou Eufratem, či bohům Amoritů, v je-
jichž zemi přebýváte. Já však a má rodina bude-
me sloužit Hospodinu!“  
Lid odpověděl: „Daleko ať je od nás myšlenka, 
že bychom opustili Hospodina a sloužili cizím 
bohům. Vždyť Hospodin je náš Bůh. On vyvedl 
nás a naše otce z egyptské země, z domu otroctví, 
a udělal před našima očima tyto veliké divy a 
chránil nás po celé cestě, kterou jsme šli, a mezi 
všemi národy, jejichž středem jsme procházeli. I 
my chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš 
Bůh!“ 

Žalm 34 

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
 
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v 
mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť 
se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují 
se.  
Hospodinovy očí hledí na spravedlivé, – k jejich 
volání se skloní jeho sluch. – Hospodinův hněv 
stíhá ty, kdo páchají zlo, – aby vyhladil ze země 
vzpomínku na ně. 
Spravedliví volali, a Hospodin slyšel, – vysvobo-
dil je z každé jejich tísně. – Blízko je Hospodin 
těm, kdo mají zkroušené srdce, – na duchu zlo-
mené zachraňuje.  
Spravedlivý mívá mnoho soužení, – Hospodin 
však ho ze všech vyprostí. – Chrání všechny jeho 
kosti, – ani jedna z nich nebude zlomena.  
Zloba uštve bezbožníka k smrti, – kdo nenávidí 
spravedlivého, budou potrestáni. – Hospodin za-
chraňuje duše svých služebníků, – nebudou py-
kat, kdo se k němu utíkají.  

1. čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b 
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Texty k rozjímání 

1 Sol 3,7-13; Žl 90 

Mt 24,42-51 

Vzájemná láska je odrazem 

Ježíšova vztahu k Otci. V 

tomto vztahu je ať prožíváno 

očekávání Ježíšova příchodu. 

 

PÁTEK 27.8. 

1 Sol 4,1-8 

Mt 25,1-13 

Držení těla v kázni – v době 

antické s jejím kultem krásy – 

bylo pro první křesťany obtíž-

né. Jednota těla a ducha je 

však právě ovládáním krásně 

vyjádřena.  

 

SOBOTA 28.8. 

1 Sol 4,9-11 

Mt 25,14-30 

Živit se prací vlastních rukou 

nebyl pouhý příkaz. Pavel se 

svými druhy šli sami příkla-

dem! Copak si odnesou druzí, 

když pozorují můj životní 

styl? 

 

NEDĚLE 29. 8. 

22. neděle v mezidobí 

Dt 4,1-2.6-8 

Jak 1,17-18.21b-22.27 

Mk 7,1-8.14-15.21-23 

2. čtení Ef 5,21-32 

Evangelium Jan 6,60-69 

Mnozí z Ježíšových učedníků řekli: „To je tvrdá 
řeč! Kdopak to má poslouchat?“  
Ježíš věděl sám od sebe, že jeho učedníci na to 
reptají, a proto jim řekl: „Nad tím se pohoršujete?  
Co teprve, až uvidíte Syna člověka, jak vystupuje 
tam, kde byl dříve? Co dává život, je duch, tělo 
nic neznamená. Slova, která jsem vám mluvil, 
jsou duch a jsou život. Ale jsou mezi vámi někte-
ří, kdo nevěří.“ Ježíš totiž věděl od začátku, kdo 
jsou ti, kdo nevěří, a kdo je ten, který ho zradí.  
A dodal: „Proto jsem vám říkal, že nikdo ke mně 
nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce.“  
Proto mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním 
nechodili.  
Ježíš tedy řekl Dvanácti: „I vy chcete odejít?“  
Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu 
půjdeme? Ty máš slova věčného života, a my 
jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží!“ 

Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke 
Kristu. Ženy ať jsou podřízeny svým mužům, 
jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou 
ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám 
spasitel svého tajemného těla. Jako je církev pod-
řízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům 
podřízeny ve všem.  
Muži, každý z vás ať miluje svou ženu, jako 
Kristus miloval církev a vydal sám sebe za ni, 
aby ji posvětil a očistil koupelí ve vodě a slovem. 
Tím si chtěl církev připravit slavnou, bez poskvr-
ny, vrásky nebo něčeho takového, aby byla svatá 
a bez vady.  
Tak také muž má mít svou ženu rád jako vlastní 
tělo. Kdo má svou ženu rád, projevuje tím lásku 
sám sobě. Nikdo přece nemá v nenávisti vlastní 
tělo, ale dává mu jíst a přeje mu. Tak i Kristus 
jedná s církví, protože jsme údy jeho těla.  
‘Proto opustí člověk otce i matku a připojí se k 
své manželce, a ze dvou se stane jen jeden člo-
věk.’ Toto tajemství je veliké; mám na mysli 
vztah Krista a církve. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých          22.8.  - 29. 8. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   22.8. 
Út    24.8. 
St     25.8. 
 
Čt    26.8. 
Pá    27.8. 
So    28.8.    
Ne   29.8. 
  

Za † Marii Šichorovou 
Za † Stefana Grubu 
Požehnání pro živou rodinu  
a za dar zdraví 
Za † Evžena Sokola, za † syna a sestru 
________________________ 
________________________ 
Za † Gerharda Klose, syna  
a požehnání pro živou rodinu 

Ne   22.8. 
St     25.8. 
So    28.8. 
  

Za † Pavla Vávru a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
17:00 Za † Ivetu Klabáčkovou,  
za Boží požehnání pro živou rodinu 

Ne   22.8. 
Čt    26.8. 
So    28.8. 

Za † Zdenku Šindlerovou 
_______________________ 
18:00 Za rodinu Dudkovu 

So   21.8. 
Út    24.8. 
Ne   29.8. 

__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

So   21.8. 
    
Ne   29.8. 
  

Za † Jiřího Kukola, rodiče  
a za † rodinu Šindlerovu 
Poděkování za dožití 80 let a prosba  
k Panně Marii za zdraví pro celou  
živou rodinu 

Děrné 

♣ Prázdninový pořad boho-

služeb: 

sobota 28. srpna: 

Děrné - 17:00 

Lukavec – 18:00 

neděle 29. srpna: 

Stachovice – 7:30 

Fulnek – 9:00 

Vrchy– 10:30 

♣ V úterý slavíme svátek  

sv. Bartoloměje, apoštola. 

Zveme na mši svatou do Sta-

chovic a Fulneku. 

♣ Vzadu v kostele si vyzved-

něte pro své děti přihlášky  

do náboženství. Vyplněné 

odevzdejte o. Jozefovi nebo  

o. Janovi.  

♣ V pátek 3. září budeme při 

mši svaté v 17 hodin ve far-

ním kostele společně děkovat 

za čas prázdnin a dovolených. 

Děti a mládež se sejdou 

k nácviku písní v 16 hodin.  

 ♣ Pokud máte zájem si zahrát 

vždy  v neděli od 18 do 20 

hodin volejbal, přijďte mezi 

nás. Bližší informace  

u o. Jana nebo p. Lenky 

Štefkové.  

♣ Římskokatolická farnost 

Bílovec pořádá v sobotu  

11. září poutní zájezd do Čen-

stochové. Cena 400 Kč 

(doprava a pojištění). Přihlásit 

se můžete u p. Ludmily Ertel-

tové. 


