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

D E N   P Á N Ě 
29. neděle v mezidobí                     17. října        neprodejné 

Modlitba Adsumus za celosvětovou synodu 2021—2023 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý, 
shromážděni ve tvém jménu. 

Provázej nás Ty sám, 
vstup do našich srdcí 

a vytvoř si v nich domov. 
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat, 

uč nás, jak na ní vytrvat. 
Jsme zde s přetěžkým břemenem svých slabostí a hříchů. 

Nedopusť, abychom propadli zmatku, 
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí, 
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy. 

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu, 
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně, 

abychom nesešli z cesty pravdy 
a neodchýlili se od toho, co je správné. 

To vše žádáme od tebe, 
jenž jsi při díle na každém místě  

     a v každém čase, 
a ve společenství s Otcem i Synem 

na věky věků. Amen. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 18. 10. 

svátek sv. Lukáše 

2 Tim 4,9-17b 

Žl 145;  

Lk 10,1-9 

Jediný Lukáš, „milý lékař“, je 

v těžké chvíli s Pavlem. Ať je 

nám vzorem ve stálosti a spo-

lupráci v církvi. Jeho evange-

liu vděčíme za přiblížení Ma-

riiny osobnosti a zprávu o 

Ježíšově dětství. 

 

ÚTERÝ 19. 10. 

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21 

Žl 40 

Lk 12,35-38 

Nepříčí se mi v mém aktivis-

mu představa Boha, který 

„obchází a slouží“? Asi bych 

měl své představy o něm poo-

pravit. A moje služba se tím 

také změní… 
 

STŘEDA 20. 10. 

Řím 6,12-18 

Žl 124 
Lk 12,39-48 

Když si uvědomím, co vše od 

Pána mám, musí to vést k po-

vzbuzení ve službě. Rozhodně 

ne pro strach z ran holí, ale 

právě kvůli tomu všemu, co 

mi dává! 

 

ČTVRTEK 21. 10. 

Řím 6,19-23 

Žl 1 

Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka 

utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří 

potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se 

zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí 

světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedli-

vý Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám 

ponese jejich viny. 

Žalm 33 

Ať spočine na nás, Hospodine,  
tvé milosrdenství, jak doufáme v tebe. 

 
Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je 
celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, – 
země je plná Hospodinovy milosti.  
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – 
nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich 
duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za 
hladu.  
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše 
pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine, 
tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.  

1. čtení Iz 53,10-11 

2. čtení Žid 4,14-16 

Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který pro-

šel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. 

Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velek-

něz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s 

námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vy-

zkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se 

nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k 

trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a 

nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci. 

Evangelium Mk 10,35-45 

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a 

Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys 

nám splnil, oč tě požádáme.“  
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Texty k rozjímání 

Lk 12,49-53 

Oheň, rozdělení. Různost a 

neporozumění mezi lidmi – 

ovšem právě jen kvůli posto-

jům k Ježíšovi – jsou zde jím 

samým předpovězené. K Ježí-

šovu následování nepatří 

„pohoda“ za každou cenu. 

 

PÁTEK 22. 10. 

Řím 7,18-25a 

Žl 119 

Lk 12,54-59 

Ježíšova výtka „Jak to, že 

nedovedete posoudit tuto do-

bu?“ je určena i mně, pokud 

se nezměním a ustrnu ve 

svém zakonzervovaném pojetí 

víry. Náš Pán i zde nabádá k 

pochopení procesu dějinnosti, 

k inkulturaci evangelia. 

 

SOBOTA 23. 10. 

Řím 8,1-11 

Žl 24 

Lk 13,1-9 

Ježíš opravuje naši představu 

o Bohu, který bezprostředně 

trestá. Naopak, nechává nám 

dost času, abychom přinášeli 

plody. 

 

NEDĚLE 24. 10. 

30. neděle v mezidobí 

Jer 31, 7-9 

Žid 5, 1-6 

Mk 10, 46-52 

 

Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udě-

lal?“  

Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden 

po tvé pravici a druhý po tvé levici.“  

Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít 

kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, 

ve který já budu ponořen?“  

Oni mu odpověděli: „Můžeme!“  

Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete a 

v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni bude-

te. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má 

věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“  

Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na 

Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: 

„Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě 

vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou 

moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo 

by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším slu-

žebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať 

je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepři-

šel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal 

svůj život jako výkupné za všechny.“ 

Ohlášky 

♣ Na mši svatou s kázáním pro děti zveme 

v pátek 22. října v 18 hodin do kostela ve Fulne-

ku. Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin.  

Po mši svaté bude následovat spolčo.  
♣  V pátek po mši svaté ve Fulneku proběhne 

modlitba, kterou povede mládež z Diecézního 

centra ze Staré Vsi nad Ondřejnicí a bude du-

chovní přípravou na diecézní setkání mládeže. 

Na  tuto modlitbu zveme nejen mládež a biřmo-

vance, ale také ostatní věřící. Jste srdečně zváni.  
♣  V sobotu 23. října zveme v 16  hodin na mši 

svatou s nedělní platností do Jílovce.  

♣  Příští neděle je dnem modliteb za misie.  

V naší farnosti je dlouholetou tradicí oslavit spo-

lečně s celým světem tzv. misijní neděli, kdy své 

modlitby a dary obracíme směrem k potřebným  
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Ohlášky Úmysly mší svatých         17.10. - 24.10.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 17.10. 
Út  19.10. 
St   20.10. 
Čt  21.10. 
Pá  22.10. 
 
So  23.10.    
Ne 24.10. 
  

Za rodiče Šuleřovy a syna Františka 
__________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Růženu Kuzmovou 
Za † Josefa Pavinského a rodiče  
z obou stran 
__________________________ 
Za † Karla Kryla a sudetské Němce 

So  16.10. 
St   20.10. 
Ne 24.10. 
  

Za † a živou rodinu Gebauerovu 
Na úmysl dárce 
Za † a živou rodinu Heinrichovu  
a Mocovu 

Ne 17.10. 
Čt  21.10. 
Ne 24.10. 

Kříž 
Za † manžele Sokolovy 
Za rodinu Šindlerovu 36 

Ne 17.10. 
Út  19.10. 
    
Ne 24.10. 
  

Za † rodinu Marethovu 
Za † Jana Hrstku, manželku, syny, 
dceru a zetě 
Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy, 
syna, zetě a rodiče z obou stran 

Ne 17.10. 
 
Ne 24.10. 
  

Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra 
Kavana a Jarmilu Hlubkovou 
Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče 
a sourozence z obou stran 

Děrné 

v rozvojových zemích. Bude-

te si moci zakoupit také čaje, 

čokoládu nebo kávu z produk-

ce zemědělců z rozvojových 
zemí pod značkou Fair Trade, 

misijní kalendáře a balíčky 

s misijními koláči. Sbírka této 

neděle a výtěžek z prodejů 

jsou určeny na podporu misií 

prostřednictvím Papežských 
misijních děl. Pokud byste se 

chtěli zapojit do příprav, pře-

devším pečení koláčů, cukro-

ví či buchet, kontaktujte pro-

sím: 

- Antonína Svobodníka  

ve Fulneku,   
- Ivu Vitoulovou v Děrném   

- Terku Hrabálkovou v Lu-

kavci 

♣  V pondělí 1. listopadu 

oslavíme slavnost Všech sva-

tých a v úterý 2. listopadu 

vzpomínku na všechny věrné 
zemřelé. 

Pořad bohoslužeb:  

Sobota 30. října:  

15:00 - Jerlochovice 

Pondělí 1. listopadu: 

16:00 - Vrchy 
17:00 - Děrné 

18:00 - Fulnek 

Úterý 2. listopadu  

  9:00 - Fulnek 

16:00 - Stachovice 

17:00 - Lukavec 

18.00 - Fulnek 
  


