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

D E N   P Á N Ě 
31. neděle v mezidobí                     31. října        neprodejné 

Památka všech věrných zemřelých / spolupracovníci v díle milosrdenství 

Den smutku, den tiché radosti. Takto 
můžeme charakterizovat památku věr-
ných zemřelých. Smutek, protože si při-
pomínáme odchod našich blízkých. Ti-
chá radost, protože tento odchod není 
definitivní: Kristus má totiž dost moci 
nás znovu shromáždit… V tomto dni 
jsou tedy protknuty 
naděje a bolest. 
Není třeba dlouho roze-
bírat důvody našeho 
smutku - ty jsou samo-
zřejmé. Méně samo-
zřejmé jsou však důvo-
dy naší "plaché" rados-
ti. Je možné totiž na-
mítnout: Nezlehčujeme 
touto radostí vážnost 
smrti? Nezavíráme oči 
před skutečností, že ti 
naši blízcí už tu nej-
sou? Na tyto námitky 
odpovídáme, že bereme 
vážně jak realitu smrti, 
tak i realitu… že smrt 
podlehla smrti! V Kris-
tu je i smrt našich blíz-
kých přemožena. Jistě, toto zatím nevi-
díme - máme jen oči víry. A právě tato 
víra nám dává vidět to, co není lidským 
očím zatím viditelné. Pokud Kristus 
vstal z mrtvých, tak vstal právě proto, 
aby ti, kteří zemřeli v jeho společenství, 
povstali ze smrti k životu. 
Avšak tato cesta ze smrti k životu je 
někdy delší. A proto se modlíme ke 

Vzkříšenému Kristu, aby naše zemřelé 
sestry a bratry dovedl k sobě. Naše 
modlitba je tak pro ně jakýmsi občer-
stvením a osvěžením na náročné cestě. 
Těmto svým drahým můžeme podat 
pomocnou ruku! A to je právě to úžasné 
- nemusíme zůstat u bolesti, ale s radostí 

můžeme vykonat pro 
ně něco prospěšné-
ho. 
Tuto modlitbu však 
nemáme chápat tak, 
že bychom chtěli 
naklonit přísného 
Boha, aby už 
"konečně" prokázal 
milosrdenství. Jak 
bychom si vůbec 
mohli představit, že 
bychom byli 
"dobrotivější" než 
ten, který je dobro 
samo? Naše dobroti-
vost (projevená v 
modlitbě) je spíš 
podílem na Boží 
dobrotě. Ba dokonce 

- Bůh je tak dobrý a chce nás natolik 
poctít, že nás činí svými spolupracovní-
ky v díle milosrdenství. On by to mohl 
vykonat bez nás… ale on chce s námi, 
aby nám udělal větší radost, že smíme 
pomáhat těm, které máme doposud rádi. 
A proč tedy neusilovat o to, aby rostla 
radost naše - a těch zesnulých, za které 
se modlíme? 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 1.11.  

slavnost Všech svatých 

Zj 7,2-4.9-14 

Žl 24 

1 Jan 3,1-3 

Mt 5,1-12a 

Svatost je otevřenost vůči 

Bohu a splynutí s Jeho dobro-

tou. Dnes mohu vzpomenout, 

kolik „nekanonizovaných“ 

světců jsem v životě již po-

tkal. Děkujme, že je dost lidí, 

pro které představuje text bla-

hoslavenství reálný návod! 

 

ÚTERÝ 2.11. vzpomínka  

na všechny věrné zemřelé 

2 Mak 12,43-46 

Žl 116 

Řím 5,5-11 

Lk 23,33.39-43 

Víra ve vzkříšení člověkova 

těla – tedy celého člověka – je 

v této knize z 2. stol. př. Kr. 

jasně vyjádřena. Mě navíc má 

myšlenka na Kristovo vzkří-

šení naplnit nadějí na shledání 

s těmi, kterým modlitbou mo-

hu pomáhat… 

 

STŘEDA 3.11. 

Řím 13,8-10 

Žl 112 

Lk 14,25-33 

Ano, dluh se jednou splatí – a 

je konec. Lásku však jsme 

dlužni stále! 

 

Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, 
a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, kte-
ré já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – 
po všechny dny svého života, abys byl dlouho 
živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se 
ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to 
slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi 
oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hos-
podin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hos-
podina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a 
celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes při-
kazuji, zůstanou v tvém srdci!“ 

Žalm 18 

Miluji tě, Hospodine, má sílo!¨ 
 
Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má 
skálo, mé útočiště, zachránce můj!  
Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj ští-
te, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat 
Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých 
nepřátel budu vysvobozen.  
Ať žije Hospodin, požehnána buď moje Skála, – 
sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítěz-
ství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému 
pomazanému.  

1. čtení Dt 6,2-6 

2. čtení Žid 7,23-28 

Bratři! V době starozákonní se mnozí stávali kně-
žími, protože umírali, a nemohli tedy jimi být 
stále; Ježíš však je navěky, a proto jeho kněžství 
nepřechází na někoho jiného. Proto také je scho-
pen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho 
přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně 
přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme 
potřebovali: aby byl svatý, nevinný, neposkvrně-
ný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, 
který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a 
stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a 
teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jed-
nou provždy, když sám sebe přinesl v oběť.  
Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, kteří 
jsou podrobeni slabosti; ale ona přísaha – pozděj-
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Texty k rozjímání 

ČTVRTEK 4.11. 

Řím 14,7-12  

Žl 27;  

Lk 15,1-10 

Není možné žít křesťanství 

jen pro sebe. Podobně, jako se 

rozdával náš Pán, mám i já 

myslet na ostatní! Smyslem 

církve je též cítit odpovědnost 

za druhé. 

 

PÁTEK 5.11. 

Řím 15,14-21 

Žl 98;  

Lk 16,1-8 

Být služebníkem Krista mezi 

pohany popisuje Pavel jako 

milost. Mezi pohany žije vět-

šina z nás. Je to snad dnes 

lehčí? 

 

SOBOTA 6.11. 

Řím 16,3-9.16.22-27  

Žl 145 

Lk 16,9-15 

Je dojemné, jak se Pavel snaží 

na nikoho nezapomenout. 

Lidská náklonnost a srdečnost 

se nesmí při apoštolské práci 

vytratit. Kdypak jsem já na-

posledy někomu napsal, zavo-

lal? 

 

NEDĚLE 7. 11. 

32. neděle  

1 Král 17, 10-16 

Žid 9, 24-28 

Mk 12, 38-44 

Ohlášky 

Evangelium Mk 12,28b-34 

Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a 
zeptal se ho: „Které přikázání je první ze všech?“  
Ježíš odpověděl: „První je toto: ‘Slyš, Izraeli! 
Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj 
Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou 
svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.’  
Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám 
sebe.’ Žádné jiné přikázání není větší než tato.“  
Učitel Zákona mu na to řekl: „Správně, Mistře, 
podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiné-
ho kromě něho a milovat ho celým srdcem, ce-
lým rozumem a celou silou a milovat bližního 
jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary.“  
Když Ježíš viděl, že učitel Zákona odpověděl 
rozumně, řekl mu: „Nejsi daleko od Božího krá-
lovství.“ A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou 
otázku. 

ší než Zákon – ustanovuje Syna, který dosáhl 
dokonalosti navždy. 

♣ Sbírka minulé neděle na misie a výtěžek 
z prodejů kalendářů a dalších výrobků byly  
ve výši 33 981 Kč.  
Zakoupením výrobků Fair Trade jsme podpořili 
lokální  zemědělce v rozvojových zemích část-
kou 6 700 Kč. 
Všem, kteří se zapojili do akcí souvisejících 
s misijní nedělí, patří velké díky. 
♣ Dnes v 15 hodin zveme na hřbitov ve Fulneku, 
kde se budeme společně modlit za zemřelé. Zač- 
neme požehnáním obnoveného pomníku před 
hřbitovem. 
 ♣ V pondělí 1. listopadu oslavíme slavnost 
Všech svatých a v úterý 2. listopadu vzpomínku 
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 hřbi-
tově budou na vesnicích takto:  
Pondělí 1. listopadu: 
16:00 - Vrchy 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           31.10. - 7.11.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 31.10. 
 
Po    1.11. 
Út    2.11. 
 
 
St     3.11. 
Čt    4.11. 
Pá    5.11. 
So    6.11.    
Ne   7.11. 
  

Za † Libuši Petrášovou, živou  
a † rodinu 
18:00 - na úmysl dárce 
  9:00 - za zemřelé 
18:00 - za zemřelé kněze,  
kteří působili v naší farnosti 
______________________ 
______________________ 
Za členy živého růžence 
______________________ 
Za † tetu Gertrudu Tofelovou  
a manžela  

Ne 31.10. 
Po    1.11. 
St     3.11. 
Ne   7.11. 
  

Za † a živou rodinu Holbovu 
17:00 - za zemřelé 
Za členy živého růžence 
Za † Emílii Kolovratovou a manžela, 
za živou rodinu 

Ne 31.10. 
Út    2.11. 
Čt    4.11. 
Ne   7.11. 

Za † Josefa Volného 
17:00 - za zemřelé 
Za členy živého růžence 
Za † Karla Maleňáka a manželku 

Ne 31.10. 
 
Út    2.11. 
Ne   7.11. 
  

Za † Ludmilu Horváthovou, rodiče  
z obou stran a živou rodinu 
16:00 - za zemřelé 
Za † Michala Růčku, manželku,  
rodiče, sourozence a živou rodinu 

Ne 31.10. 
Po    1.11. 
Ne   7.11. 
  

Mše svatá za farnost 
16:00 - za zemřelé 
Za † Leonilu Binarovou, manžela,  
dceru Miroslavu a za † manžele  
Kovačíkovy 

Děrné 

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. 
♣ Tento týden budeme  
na vesnicích navštěvovat ne-
mocné a po mši svaté se bu-
deme modlit litanie 
k Nejsvětějšímu Srdci Páně. 
♣ Příležitost ke svátosti smí-
ření je vždy půl hodiny před 
mší svatou. V pátek budeme 
zpovídat ve Fulneku od 17 
hodin. 
♣ V pátek jsou zváni minis-
tranti na mši svatou a na 
schůzku. 
♣ V neděli 7. listopadu bude 
sbírka na opravy kostelů. 
♣ Naše farnost se zapojuje do 
celosvětové synody. Všichni 
věřící jsou zváni, aby přispěli 
svou účastí. Zájemce odkazu-
jeme na farního koordinátora 
Antonína Svobodníka ml., tel: 
731 567 076, který rád zodpo-
ví i Vaše případné dotazy. 
♣ Na přednáškovou prohlídku 
z pohledu památkové obnovy 
a dějin umění jste srdečně 
zváni v  sobotu 6. listopadu v 
15 hodin do kostela Nejsvě-
tější Trojice. Co můžeme 
spatřit a co nám zůstává skry-
to po velké rekonstrukci kos-
telního areálu nám zodpoví 
Dalibor Halátek z Národního 
památkového ústavu Ostrava. 
Vstupné 100 Kč / 50 Kč. 


