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

D E N   P Á N Ě 
30. neděle v mezidobí                     24. října        neprodejné 

K zamyšlení 

Jsou lidé, kterým je jejich okolí lhostej-
né. Žijí si tak nějak pro sebe, žijí v pří-
jemném prostředí své spokojenosti. Mo-
hou chodit i do kostela, kde dobíjí bater-
ky zase jen pro sebe, setkávají se jen s 
lidmi, kteří jim jsou sympatičtí, se kte-
rými jim jejich světonázor ladí. 
Ta většina, která 
však žije pro dru-
hé, angažuje se 
ať již v osobních 
přátelstvích i s 
lidmi 
„nekostelovými“, 
nebo v nějakém 
veřejném díle, se 
nutně setkává s 
mnohým utrpe-
ním, rozladěnos-
tí, výčitkami, nespokojeností, kritikou, 
hříchy… Buď jsou do „blbé nálady“ 
zapleteni a souzní s ní, nebo prožívají 
lítost a hledají sílu a způsob, jak z ní 
druhé vytáhnout.  
Vím, že se najdou lidé, kteří se dívají 
podezřívavě na radost, se kterou jdu do 
práce, na otevřenost, s jakou kladu otáz-
ky, řeším problémy, přiznávám chyby a 
nedostatky, nabízím pomoc. Tito chudá-
ci se ještě pevněji uzavírají, protože ne-
věří, že jsem tu pro ně nezištně, že s 
nimi chci mít jen slušné, hezké vztahy, 
že je také někdy potřebuji, že chci při-
spět, aby byli šťastnější. Dělím se o kus 
svého života proto, že v něm nejeden z 
vás může najít zkušenost podobnou. 

Co si z výše načrtnutého vzít do kon-
krétního života? Práci na sobě za nás 
nikdo neudělá. Začít nebo obnovit horli-
vost namířenou do svého nitra můžeme 
vlastně okamžitě. Každý si může nejpr-
ve položit otázku: Nejsem to já, který je 
bez světla očí, který je plačící a ve vy-

hnanství, který 
potřebuje Boha 
Vykupitele z ot-
roctví své malos-
ti, ze svého hří-
chu, z neschop-
nosti odpustit 
druhým nebo 
sobě samému?  
Svědectví jedno-
ho takového po-
koj hledajícího a 

žíznivého člověka: „Včera mi psala ka-
marádka, že se potřebuje setkat, protože 
je slabá,“ a o něco dále, „pomáhám cizí-
mu člověku sbírat odvahu, aby ji v sobě 
našel a po dlouhé výměně vzkazů dosta-
nu odpověď: ,Jsi skvělá…‘ anebo moje 
dobrá přítelkyně řeší krizi středního vě-
ku, mě si vybere za důvěrníka a řekne 
mi: ,Jsem šťastná že jsi.‘ Ale já nemohu 
být na sebe pyšná, není proč.“  
Nečekejme, až budeme silní. To třeba 
nebudeme nikdy. Musíme jednat, nebát 
se, neotálet. Máme-li třeba ochrnutou 
ruku a druhý nohu, pak on nám bude 
rukou a my jemu nohou. Jsme-li slepí a 
druhý hluchý, pak on nám bude zrakem 
a my jemu sluchem. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 25.10. 

Řím 8,12-17 

Žl 68 

Lk 13,10-17 

Neškodí připomenout ani 

dnešnímu křesťanovi, že náš 

vztah k Bohu není otroctví, 

ale synovství. Právě vědomí 

společného Otce tvoří bratr-

ské vztahy.  

 

ÚTERÝ 26.10. 

Řím 8,18-25 

Žl 126 

Lk 13,18-21 

Lidský hřích, sobectví, působí 

porušení; nejen lidské duše, 

ale i přírody, kterou člověk 

drancuje. Celé tvorstvo doslo-

va úpí očekáváním. Od člově-

ka, který dostal „první dary 

Ducha“, očekává Bůh rozum-

nější chování…  

 

STŘEDA 27.10. 

Řím 8,26-30  

Žl 13 

Lk 13,22-30 

Možná, když je má modlitba 

oproštěná od slov, když jsem 

prázdný před Bohem, může 

do mě vlít svého Ducha. V 

takové modlitbě mohu a mám 

být obrazem Jeho Syna! 

 

ČTVRTEK 28. 10.  

svátek sv. Šimona a Judy 

Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte 

nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Za-

chránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele!  

Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáž-

dím je od končin země; slepí a kulhaví budou 

mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; 

veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí.  

Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; 

přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na 

níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, 

Efraim je mým prvorozencem.“ 

Žalm 126 

Velkou věc s námi učinil Hospodin,  

naplnila nás radost. 

 

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli 

jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná 

smíchu – a náš jazyk plný jásotu.  

Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s 

nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi 

udělal Hospodin, – naplnila nás radost.  

Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí 

na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou 

s jásotem.  

Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: 

– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.  

1. čtení Jer 31,7-9 

2. čtení Žid 5,1-6 

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven 

pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával 

dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně po-

droben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a 

bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích 

sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však 

nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být 
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Texty k rozjímání 

Ef 2,19-22 

Žl 19 

Lk 6,12-19 

Náš Pán si vyvolil svých Dva-

náct po noci, kterou strávil v 

modlitbě. Chci s Ježíšem bdít 

a modlit se za svou zemi, za 

nástupce apoštolů v mé vlas-

ti… 

 

PÁTEK 29.10. 

Řím 9,1-5  

Žl 147 

Lk 14,1-6 

Z přítomnosti Ježíšovy neměli 

radost, ale „dávali si na něj 

pozor“. Kéž takový nikdy 

nejsem, ani ve vztahu ke slu-

žebníkům církve. 

 

SOBOTA 30.10. 

Řím 11,1-2a.11-12.25-29 

Žl 94 

Lk 14,1.7-11 

Láska k Pánu ať spočívá v 

radosti z jeho přítomnosti. 

Ani nemusím trvat na nejbliž-

ším místě u něj. Model pro 

uspokojivé a vyrovnané vzta-

hy v církvi! 

 

NEDĚLE 31. 10. 

31. neděle v mezidobí 

Dt 6, 2-6 

Žid 7, 23-28 

Mk 12, 28b-34 

Ohlášky 

Evangelium Mk 10,46-52 

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem 

vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – 

Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to 

Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, 

Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřiko-

vali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu 

Davidův, smiluj se nade mnou!“  

Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali 

tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, 

vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a při-

šel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, 

abych pro tebe udělal?“  

Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“  

Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ih-

ned začal vidět a šel tou cestou za ním. 

povolán od Boha jako Árón.  

Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství 

sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: „Ty jsi můj 

syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném 

místě: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchize-

dechova.“ 

♣ Ve čtvrtek si při mši svaté ve Fulneku a Lu-

kavci připomeneme svátek sv. Šimona a Judy, 

apoštolů. 

♣ V sobotu 30. října zveme v 15  hodin na mši 

svatou s nedělní platností do Jerlochovic. Po mši 

svaté bude následovat modlitba za zemřelé  

na místním hřbitově.  

♣ V neděli 31. října v 15 hodin zveme na hřbitov 

ve Fulneku, kde se budeme společně modlit  

za zemřelé.  

♣ V pondělí 1. listopadu oslavíme slavnost 

Všech svatých a v úterý 2. listopadu vzpomínku 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         24.10. - 31.10.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 24.10. 
Út  26.10. 
 
St   27.10. 
Čt  28.10. 
Pá  29.10. 
 
So  30.10.    
Ne 31.10. 
  

Za † Karla Kryla a sudetské Němce 
Za živou a † rodinu Kopřivovu, 
Grygarovu a Kolarčíkovu 
___________________________ 
___________________________ 
Za † rodiče Arnošta a Jaroslavu  
Bednaříkovy 
Za † Waltra Srubka a živou rodinu 
Za † Libuši Petrášovou, živou  
a † rodinu 

Ne 24.10. 
 
St   27.10. 
Ne 31.10. 

Za † a živou rodinu Heinrichovu  
a Mocovu 
Za † rodiče Juřicovy, za živou rodinu 
Za † a živou rodinu Holbovu 

Ne 24.10. 
Čt  28.10. 
Ne 31.10. 

Za rodinu Šindlerovu 36 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Volného 

Ne 24.10. 
 
Út  26.10. 
Ne 31.10. 
  

Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy, 
syna, zetě a rodiče z obou stran 
Za členy živého růžence 
Za † Ludmilu Horváthovou, rodiče  
z obou stran a živou rodinu 

Ne 24.10. 
   
Ne 31.10. 
  

Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče 
a sourozence z obou stran 
Mše svatá za farnost 

Děrné 

na všechny věrné zemřelé. 

♣ Pořad bohoslužeb v kostele 

ve Fulneku: 

1. listopadu – 18:00 

2. listopadu – 9:00 a 18:00 

♣ Mše svaté s modlitbou za 

věrné zemřelé na hřbitově 

budou na vesnicích takto:  

Pondělí 1. listopadu: 

16:00 - Vrchy 

17:00 - Děrné 

Úterý 2. listopadu  

16:00 - Stachovice 

17:00 - Lukavec 

♣ Při mši svaté s modlitbou 

za věrné zemřelé na vesnicích 

a v úterý v 9 hodin ve Fulne-

ku se budeme společně modlit 

za ty, jejíchž jména napíšete 

na kartičky. 

♣  Na základě dovolení Apoš-

tolské Penitenciárie mohou 

naší věřící získat plnomocné 

odpustky pro duše zemřelých, 

které potřebují očištění, už od 

25. října, pokud z vážných 

důvodů nemohou navštívit 

hřbitovy v obvyklé době od 2. 

do 8. listopadu. Podmínkou 

jsou známé úkony: přijetí svá-

tosti smíření, svaté přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého 

otce. 


