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

D E N   P Á N Ě 
24. neděle v mezidobí                      12. září        neprodejné 

K zamyšlení 

Ptát se katolických křesťanů v kostele, 
kdo je Ježíš, to je téměř opovážlivost. 
Všichni vědí, že je Syn Boží, Spasitel, 
že je jednou z osob Nejsvětější Trojice, 
Syn Marie Panny. A přece se můžeme 
dostat do obtíží ve chvíli, kdy se nás 
někdo zeptá, kým je Ježíš pro nás. A 
když ve chvíli, kdy řekne-
me Mesiáš nebo Spasitel, 
budeme muset odpovědět 
na otázku co to pro nás, pro 
náš život teď a zde zname-
ná. V tu chvíli se může člo-
věk zarazit a ptát se, jestli 
to, co považuje za samo-
zřejmé, opravdu je tak sa-
mozřejmé. Je ale namístě se 
zeptat věřícího, co pro něho 
znamená, že Ježíš je Mesi-
áš, co mu to přináší, zda z 
této skutečnosti žije! 
Mesiáš je pomazaný Hospodinův. Je to 
ten, koho Bůh označuje a posílá k nápra-
vě všeho, co je ve světě zlé. K přemože-
ní hříchu. K uvedení Božího království 
do dějin světa. Mesiáš je zdroj dobra 
uprostřed zla, záchrana uprostřed nebez-
pečí, začátek něčeho nového, Božího, 
dobrého, co se nachází uprostřed hříšné-
ho světa. Trochu poeticky: je to studán-
ka nezkalené, čisté, uzdravující vody, 
kterou Bůh připravil pro všechny, kdo 
uvěřili, přišli a začali z ní pít. A právě 
tady začínají pro mnohé lidi obtíže. Pro 
jedny je obtíž v tom, že sice v Ježíše 

jako spasitele věří, ale mají dojem, že s ni-
mi to stále nic nedělá, že jsou stále stejně 
špatní. Druzí mají potíže v tom, že se jim 
zdá, že Mesiáš přišel, vstoupil do světa, ale 
se světem to nic nedělá. Lidé jsou stále zlí, 
nemoci, neštěstí, pohromy stále naplňují 
stránky dějin lidstva. Jak je to tedy s tím, že 

pomazaný Páně přišel, věří-
me v něho, mluvíme o spá-
se, a zdá se, že se nic nedě-
je? Ta otázka je vážná, nel-
ze ji odbýt jen tak. A tu 
otázku se někteří pokoušejí 
řešit, ale velmi nešikovně: 
tvrdí, že se Ježíši, který byl 
jistě dobrý, nepodařilo spá-
su uskutečnit. A že tedy 
musí přijít nějaký další Me-
siáš, nebo kdoví co podob-
ného. Odpověď bychom 
mohli najít v Janově evan-

geliu. Tam čteme, že Ježíš zvolal: "Jestliže 
kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří 
ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho 
nitra" (Jan 37-38). V tom to právě je: nesta-
čí vědět, kdo Ježíš je, že je Mesiáš, Poma-
zaným Syn Boží, Spasitel. Je také třeba 
přijít k němu a pít. Pít z jeho Ducha, pít a 
zakusit, že když se takto posiluji, není to na 
světě stále stejné, i když mám já sám i mí 
bližní mnoho chyb. Zjistit, že proudy vody 
živé, přes všechny mé chyby a přes všech-
nu mou neschopnost a nedostatečnost, oži-
vují a posilují mne a skrze mne také působí 
ve světě.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 13. 9. 

1 Tim 2,1-8 

Žl 28 

Lk 7,1-10 

Při mši tak často toto pokorné 

vyznání opakujeme. Budu se 

jím snažit vyjádřit svou závis-

lost na jeho vůli, přát si uz-

dravení nejen duše, ale i vzta-

hů. 

 

ÚTERÝ 14. 9. svátek  

Povýšení svatého Kříže 

Nm 21,4b-9  

Žl 78 

Jan 3,13-17 

Ježíšova předpověď nebyla 

tenkrát patrně Nikodémem 

zcela pochopena. Ale ne-

vzpouzíme se i my skutečnos-

ti, že každému vítězství před-

chází utrpení? 

 

STŘEDA 15. 9. památka 

Panny Marie Bolestné 

Žid 5,7-9  

Žl 31 

Jan 19,25-27  

Maria je od této chvíle i naší 

matkou a je s námi v našich 

těžkostech. Spolu s nejmlad-

ším apoštolem stojí i v blíz-

kosti křížů naší církve. 

 

ČTVRTEK 16. 9.  

památka sv. Ludmily 

1 Tim 4,12-16 

Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, 
necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří 
mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou 
tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hos-
podin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. 
Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, 
že nebudu zahanben. Blízko je můj obhájce! Kdo 
se chce se mnou přít? Postavme se spolu! Kdo  
je mým protivníkem? Ať přistoupí ke mně! Hle 
Pán, Hospodin mi pomáhá! Kdo mě odsoudí?  

Žalm 116 

Budu kráčet před Hospodinem  
v zemi živých. 

 
Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný 
hlas, neboť naklonil ke mně svůj sluch 
v den, kdy jsem ho vzýval. 
Obepjaly mě provazy smrti, dostihly mě smyčky 
podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni. 
Hospodinovo jméno jsem vzýval: „Ach, Hospo-
dine, zachraň mi život!“ 
Hospodin je milostivý a milosrdný, Bůh náš je 
milosrdný. Hospodin chrání prosté lidi; 
pomohl mi, když jsem byl v bídě. 
Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze 
slz, mé nohy z pádu. Budu kráčet před Hospodi-
nem v zemi živých. 

1. čtení Iz 50, 5-9a  

2. čtení Jak 2,14-18 

Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo,  
že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková 
víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít 
do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní 
obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem 
Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte 
jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to plat-
né?  
Stejně tak je tomu i s vírou: když se neprojevuje 
skutky, je sama o sobě mrtvá. Ale někdo by mohl 
říci: „Ty máš víru a já mám skutky. Ukaž mi tu 
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Žl 111;  

Lk 7,36-50 

Spontánnost a vděčnost za 

odpuštění, za narovnání vzta-

hů mezi mnou a Bohem! Kéž 

se neztrácí toto vědomí ze 

svátosti smíření, ke které ob-

čas přistupuji „rutinně“.  

 

PÁTEK 17. 9. 

1 Tim 6,2c-12 

Žl 49;  

Lk 8,1-3 

Možná bychom byli zaskoče-

ni, kdybychom blíž poznali 

ženy, které našeho Pána do-

provázely. Ježíš se však ne-

rozpakoval obklopit se těmi, 

na které druzí shlíželi svrchu. 

 

SOBOTA 18. 9. 

1 Tim 6,13-16 

Žl 100; 

Lk 8,4-15 

Tím, že se dnes zastavím v 

tichosti nad Božím slovem, si 

mohu být jist, že padlo do 

dobré půdy. Nyní zbývá nej-

důležitější: s trpělivostí čekat 

na úrodu. 

 

NEDĚLE 19. 9. 

25. neděle v mezidobí 

Mdr 2, 12a. 17-20 

Jak 3, 16-4, 3 

Mk 9, 30-37 

Evangelium Mk 8,27-35 

Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic  
u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učední-
ků: „Za koho mě lidé pokládají?“  
Řekli mu: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za 
jednoho z proroků.“  
Zeptal se jich: „A za koho mě pokládáte vy?“ 
Petr mu odpověděl: „Ty jsi Mesiáš!“  
Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu 
neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka 
bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od star-
ších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, 
ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil 
o tom otevřeně.  
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. 
On se však obrátil, pohleděl na učedníky a poká-
ral Petra: „Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na 
mysli věci božské, ale lidské.“  
(Ježíš) si zavolal lidi i své učedníky a řekl jim: 
„Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme 
svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj 
život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro 
mě a pro evangelium ztratí, zachrání si ho.“  

svou víru, která je beze skutků! Já ti však ze 
svých skutků mohu dokázat svou víru.“  

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na opravy se vybralo: Fulnek – 7 847 
Kč, Stachovice – 2 355 Kč, Děrné – 2 988 Kč, 
Lukavec – 2 088 Kč, Vrchy – 2 100 Kč. 
♣ Dnes odpoledne v 15 hodin srdečně zveme  
do farního kostela ve Fulneku na odpolední po-
božnost, při které si připomeneme výročí blaho-
řečení patera Richarda Henkese, pallotina a mu-
čedníka. Při této modlitbě nás budou doprovázet 
ostatky tohoto mučedníka.  
♣ V úterý při mši svaté ve Stachovicích a Fulne-
ku budeme slavit svátek Povýšení svatého kříže. 
♣ Ve středu 15. září bude sloužit Svatý otec mši 
svatou na mariánském poutním místě v Šaštíně. 
Při mši svaté ve Fulneku a Děrném budeme dě-
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Ohlášky Úmysly mší svatých           12.9.  - 19.9. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   12.9. 
 
Út    14.9. 
St    15.9. 
Čt    16.9. 
Pá    17.9. 
So    18.9.    
 
Ne   19.9. 
  

Za děti, které dnes přistoupí  
k 1. svatému přijímání a jejích rodiny 
__________________________ 
Za † Bořivoje Čecha 
__________________________ 
__________________________ 
Za † Josefa Šreka, rodiče z obou stran 
a živou rodinu 
Poděkování za dar zdraví s přáním 
Božího požehnání do dalších let  
pro celou rodinu 

Ne   12.9. 
St    15.9. 
 
Ne   19.9. 
  

Za † a živou rodinu Kovařčíkovu 
Za † Marii Friedelovou a manžela  
Rudolfa 
Za † rodiče Dubcovy a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

Ne   12.9. 
Čt    16.9. 
Ne   19.9. 

Za † Josefa Sokola a manželku 
Za † Marii Sokolovou 
Na úmysl dárce 

Ne   12.9. 
Út    14.9. 
Ne   19.9. 
  

Za † rodinu Duškovu 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa a Ludmilu Hiršovy, rodiče 
z obou stran, sourozence, Zdeňka  
Bučka a živou  rodinu 

Ne   12.9. 
 
    
Ne   19.9. 
  

Za † Vojtěcha Jančíka, dceru, zetě, 
matku a za celou živou a † rodinu  
Krátkých 
Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence  

Děrné 

kovat za plody papežské ná-
vštěvy na Slovensku a připo-
meneme si výročí blahořečení 
patera Richarda Henkese, 
pallotina. 
♣ Ve čtvrtek 16. září slavíme 
1 100. výročí mučednické 
smrti svaté Ludmily, babičky 
svatého Václava.  Zveme  
na mši svatou do Fulneku  
a Lukavce. 
♣ V pátek 17. září po mši sva-
té zveme na setkání minis-
tranty. 
♣ V neděli 19. září bude pra-
videlná diecézní sbírka  
na církevní školy. 
♣ Za úrodu letošního roku  
a všechna Boží dobrodiní  
budeme děkovat v neděli  
19. září při mši svaté ve všech 
kostelích naší farnosti. 
♣ Pouť ke svatému Matouši 
v Jílovci oslavíme v neděli 
19. září.  Z Fulneku půjdeme 
pěšky. Program slavnosti: 
12:30 – sraz u kostela Nejsvě-
tější Trojice, 13:00 – odchod 
od kostela sv. Petra a Pavla  
v Děrném, 14:00 poutní mše 
svatá, po které půjdeme spo-
lečně na místní hřbitov. 
♣ V tomto týdnu začne na 
faře výuka náboženství. 
V naší farnosti vyučují:  
o. Jozef, o. Jan a katechetka  
p. Marie Svobodníková. Po-
kud by měl někdo zájem vě-
novat se dětem při výuce ná-
boženství nebo jiné katechezi, 
může se obrátit na o. Jozefa.  


