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

D E N   P Á N Ě 
26. neděle v mezidobí                      26. září        neprodejné 

K zamyšlení 

Petr Šabaka / Naše úloha 

  

„Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný 

čin v mém jménu, nemůže mi hned na to 

zlořečit.“ (Mk 9,39) 

 

Kdesi jsem četl, že církev ztratila svou 

majoritu ve společnosti. A s touto ztrá-

tou se spojila 

druhá, a to mo-

nopol na celou 

pestrou paletu 

služeb: školství 

od základního 

po vysoké, 

zdravotnictví, 

rozvoj umění, 

hospodářství, 

politiku. Jako 

věřící žijeme 

nejen obklope-

ni, ale žijeme propojeni s občanskou 

společností, s lidmi, kteří se k Bohu ne-

hlásí, ale slouží, přemýšlí, pomáhají, 

tvoří. 

Je třeba si čas od času připomenout 

dnešní Ježíšovu výzvu: „Nebraňte mu! 

Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jmé-

nu, nemůže mi hned na to zlořečit.“ Ne-

bo hned navazující: „Kdo není proti 

nám, je pro nás“ (Mk 9,40). Nelze zaví-

rat oči před dobry, kterých je mezi námi 

velice mnoho. V prvním listě Soluňanům 

apoštol Pavel vyzývá: „Plamen Ducha 

nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte. 

Všecko zkoumejte, dobrého se držte; zlého 

se chraňte v každé podobě“ (1 Sol 5,19-22) 

Již od prvopočátků se křesťané považovali 

za duši společnosti. I Ježíš nás považuje za 

„sůl země“ a „světlo světa“ (srov. Mt 

5,13.14). Nesmí-

me však propad-

nout falešnému 

přesvědčení o své 

nadřazenosti nad 

nevěřícími, o své 

dokonalosti na 

základě prostého 

plnění Božích 

přikázání 

(čárkování si). 

Spíše nás má po-

znání své úlohy 

vést k postoji služby: chválit a podporovat 

všechny, kdo se snaží konat dobro, varovat 

ty, co se nachází na kluzké šikmé ploše 

nebo ve slepé uličce a modlit se za ně. A 

vůbec sloužit modlitbou, která jako kvas 

prostupuje těsto celé společnosti. Nakonec 

máme rozpoznávat v dobrém díle lidí vanu-

tí Ducha Božího, odlesk Ježíšova milosr-

denství a tvůrčí moc Boha Stvořitele a kaž-

dému, kdo je otevřený odhalovat tajemství 

víry. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 27. 9. 
památka sv. Vincence  
z Paula, kněze 
Zach 8,1-8 
Žl 102 
Lk 9,46-50 
Otevřenost, ochota sklonit se. 
Odvaha k tomu mě naplní 
pokojem v srdci. Zatímco po-
vyšování nad druhé mě vnitř-
ně ničí… 
 
ÚTERÝ 28. 9.  
slavnost sv. Václava,  
mučedníka, hlavního patro-
na českého národa 
Mdr 6,9-21  
1 Kron 29  
1 Petr 1,3-6; 2,21b-24;  
Mt 16,24-27 
Slova z knihy Moudrosti nej-
sou určena pouze panovní-
kům. Každý, kdo za někoho, 
za něco zodpovídáme, se jimi 
máme řídit. Pak bude náš ná-
rod opravdovým, živým srd-
cem Evropy. 
 
STŘEDA 29. 9. 
svátek sv. Michaela,  
Gabriela a Rafaela 
Dan 7,9-10.13-14  
Žl 138 
Jan 1,47-51 
Ježíšem slíbení andělé – po-
slové Boží – sestupují i dnes 
na jeho církev. Čím víc jsem 
vnímavý, tím víc mohu pozo-
rovat jejich působení. A jejich 
ruku na tepu doby. Na rozdíl 
od naší strnulosti. 
 

Hospodin sestoupil v oblaku a mluvil k Mojžíšo-
vi; vzal z ducha, který spočíval na něm, a dal ho 
sedmdesáti mužům starcům. Když na nich duch 
spočinul, dostali se do prorockého vytržení, ale 
později se to už nestalo. Dva muži z nich zůstali 
v táboře, jmenovali se Eldad a Medad. I na nich 
spočinul duch, neboť byli mezi těmi, kdo byli 
písemně určeni. Nevyšli však do stánku úmluvy  
a dali se do prorokování v táboře.  
Tu přiběhl jeden chlapec a oznámil Mojžíšovi: 
„Eldad a Medad prorokují v táboře.“ Jozue, syn 
Nunův, Mojžíšův služebník od mládí, řekl: „Pane 
můj, Mojžíši, zabraň jim v tom!“ Mojžíš mu od-
pověděl: „To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hos-
podin udělal z celého národa proroky, kéž by dal 
Hospodin spočinout svému duchu na nich!“ 

Žalm 19 

Hospodinovy předpisy jsou správné,  
působí radost srdci. 

 

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, 
– Hospodinův příkaz je spolehlivý, – nezkušené-
mu dává moudrost.  
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, 
– Hospodinovy výroky jsou pravdivé, – všechny 
jsou spravedlivé.  
Tvůj služebník si na ně dává pozor – a velmi 
bedlivě je zachovává. – Kdo však pozná každé 
pochybení? – Očisť mě od chyb, jež jsou mi 
skryty!  
Chraň svého služebníka před zpupností, – ať mě 
neovládne! – Pak budu bez úhony – a vyvaruji se 
velkého hříchu. 

1. čtení Nm 11,25-29 

2. čtení  Jak 5,1-6 

Nuže tedy, vy boháči: plačte a naříkejte  
nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté 
zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše 
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Texty k rozjímání 

 
ČTVRTEK 30. 9. 
Neh 8,1-4a.5-6.7b-12 
Žl 19 
Lk 10,1-12 
Učedník poslaný Kristem 
jsem i já. Vyplývá to již z 
mého křtu. Přináším na svých 
cestách pokoj, uzdravuji vzta-
hy? 
 
PÁTEK 1. 10. 
Bar 1,15-22  
Žl 79 
Lk 10,13-16 
Kristus se ztotožňuje s těmi, 
které posílá. Povzbuzení: po-
kud nás druzí nepřijmou, prá-
vě tehdy můžeme zažít jeho 
blízkost! 
 
SOBOTA 2. 10. 
památka Svatých andělů 
strážných 
Ex 23,20-23a 
Žl 91 
Mt 18,1-5.10 
Příslib, který mi může dodat 
odvahu, když váhám, zda 
udělat něco dobrého, i když 
„na to nemám“. Nejsem sám, 
je tu někdo, kdo to se mnou 
myslí dobře! 
 
 
NEDĚLE 3. 10. 
27. neděle v mezidobí 
Gn 2, 18-24 
Žid 2, 9-11 
Mk 10, 2-16 

Evangelium Mk 9,38-43.45.47-48 

Jan řekl Ježíšovi: „Mistře, viděli jsme někoho, 
jak vyhání zlé duchy v tvém jménu. Bránili jsme 
mu, protože není tvým učedníkem.“  
Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Přece žádný, kdo 
ve jménu mém vykoná zázrak, nemůže pak hned 
o mně mluvit špatně. Kdo není proti nám, je s 
námi.  
Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristo-
vi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu.  
Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatr-
ných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, 
aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do 
moře.  
Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, 
abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s 
oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. 
Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, 
abys vešel do života bez nohy, než abys byl s 
oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje 
oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího 
království jednooký, než abys byl s oběma očima 
uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň 
nehasne.“ 

zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti 
vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste 
si majetek i v tyto poslední dny.  
Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám 
požali pole, ta mzda křičí a křik vašich ženců 
pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili 
a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, 
když už nastávala řež. Odsoudili jste spravedlivé-
ho a připravili ho o život – a on se vám nebrání.  

Ohlášky 

♣ Do diecézní sbírky na církevní školy jste při-
spěli částkou 14 410 Kč. 
♣ V úterý je slavnost svatého Václava, mučední-
ka, hlavního patrona  českého národa. Zveme  



4  D e n  P á n ě         

  

4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých            26.9.  - 3.10.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   26.9. 
Út    28.9. 
St    29.9. 
Čt    30.9. 
Pá    1.10. 
So    2.10.    
 
 
 
 
Ne   3.10. 
  

Za † rodiče a švagra 
9:00 mše svatá za farnost  
Za † Jindřišku Čechovou 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
16:00 Jerlochovice - na poděkování  
za 75 let života  s prosbou o Boží  
požehnání a ochranu Panny Marie  
pro celou rodinu 
Za † Jiřího Šindlera, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 

Ne   26.9. 
 
St    29.9. 
 
Ne   3.10. 
  

Za rodinu Erteltovu, Kromelovu  
a Kopeckých 
Za † a živou rodinu Trčkovu  
a Horákovu 
Za † Václava Sokola, Miroslava  
Lyčku, za rodiče a bratra Papřokovy,  
za † a živou rodinu 

Ne   26.9. 
Čt    30.9. 
Ne   3.10. 

Za † Petra Kudělu 
Za † rodinu Ohneiserovu 
Za † Vlastimilu Davidovou 

Ne   26.9. 
 
 
Ne   3.10. 
  

Za † Václava Vaněčka, manželku,  
syny, dceru, zetě, Romana Mročka, 
rodiče Matušů a živou rodinu 
Za † Václava Moravce, manželku  
a živou rodinu 

Ne   26.9. 
Ne   3.10. 
  

Za †  Oldřicha Pražáka a rodiče 
Za † Margitu a Jindřicha Denešovy, 
syny, snachu Janu a † vnučku Janu 
Kovářovou 

Děrné 

na mši svatou v 9 hodin do 
kostela ve Fulneku. Večerní 
mše svaté nebudou. 
♣ Ve středu slavíme svátek 
sv. Michaela, Gabriela a Ra-
faela – archandělů. Na mši 
svatou jste zváni do Fulneku  
a Děrného. 
♣ Tento týden je první pátek  
v měsíci. Ve Fulneku budeme 
navštěvovat nemocné a od 17 
hodin zveme do farního kos-
tela ke svátosti míření. 
♣ V pátek budou mít setkání 
ministranti. Začínáme mší 
svatou v 18 hodin. 
♣ Na první sobotu v měsíci 
říjnu (2. října) plánujeme farní 
pouť na Svatý Hostýn. Přihlá-
sit se můžete u o. Jozefa nebo 
o. Jana do úterý 28. září. 
♣ V sobotu 2. října v 16 hodin 
jste zváni na mši svatou s ne-
dělní platností do Jerlochovic. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy kostelů. 
♣ V neděli 3. října vás zveme 
v 15 hodin do farního kostela 
na koncert skupiny Good 
work. Jedná se o koncert na 
poděkování za duchovní  
a materiální podporu po tor-
nádu v Moravské Nové Vsi. 
Doporučené vstupné je 150 
Kč.  
♣ Říjen je měsícem modlitby 
růžence. Srdečně vás zveme  
k společné, rodinné  
a soukromé modlitbě 
posvátného růžence. 


