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

D E N   P Á N Ě 
32. neděle v mezidobí                     7. listopadu        neprodejné 

Pravidla pro získávání odpustků za zemřelé pro rok 2021 

Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek  
28. října zveřejnila dekret o možnosti 
získat plnomocné odpustky pro zesnulé 
věřící po celý listopad.  
 
Celkově lze tedy odpustky spojené s 
návštěvou hřbitova letos získat kterých-
koli osm dní od 25. 10. do 30. 11. dle 
vlastní volby. 
Podmínkami jsou: v daný den 

 návštěva hřbitova, 

 modlitba za zesnulé, 

 modlitba na úmysl Svatého Otce, 

 vyloučení sebemenšího zalíbení  
v   hříchu, 

 svaté přijímání; 
a v okruhu těchto dní svátost smíření. 
 
Odpustky spojené s návštěvou kostela, 
které je běžně možné získat 2. listopa-
du, lze letos získat kterýkoli den měsí-
ce listopadu podle vlastní volby. Pod-
mínkami jsou: v daný den 

 návštěva kostela nebo kaple, 

 modlitba Otčenáš, 

 modlitba Věřím, 

 modlitba na úmysl Svatého Otce, 

 vyloučení sebemenšího zalíbení  

v hříchu, 

 svaté přijímání; 

a v okruhu těchto dní svátost smíření. 

Kromě toho senioři, nemocní a všich-
ni, kteří z vážných důvodů nemohou 
opustit své bydliště kvůli omezením 

spojenými s pandemií, mohou získat 
odpustky na dálku. Stačí, pokud se  
v modlitbě spojí se společenstvím 
církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu  
a s úmyslem splnit, jakmile to bude 
možné, i další podmínky (sv. zpověď, 
sv. přijímání, modlitba na úmysl Svaté-
ho otce) a před obrazem Pána Ježíše 
nebo Panny Marie se pomodlí za zesnu-
lé. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 8.11. 

Mdr 1,1-7 

Žl 139 

Lk 17,1-6 

Dokážu být podobný svému 

Pánu v jeho odpouštění? Moje 

víra je odrazem toho, nakolik 

se mu podobám.  

 

ÚTERÝ 9. 11. svátek Posvě-

cení lateránské baziliky 

Ez 47,1-2.8-9.12 

Žl 46 

1 Kor 3,9c-11.16-17 

Jan 2,13-22 

Jako svěží voda, která vyvěrá 

z chrámu a uzdravuje, tak má 

z našich kostelů – i církve! – 

proudit milost. A má se dostat 

až k těm, kdo stojí daleko. 

 

STŘEDA 10.11. 

Mdr 6,1-11 

Žl 82 

LK 17,11-19 

Chci být jako ten desátý, kte-

rý měl čas se vrátit a poděko-

vat. Kéž jsou mé modlitby víc 

děkovné než prosebné. 

 

ČTVRTEK 11.11.  

sv. Martin 

Mdr 7,22 – 8,1 

Žl 119  

Lk 17,20-25 

Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, 

a hle – jedna vdova tam právě sbírala dříví.  

Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody  

v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, 

zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chle-

ba!“  

Ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, tvůj 

Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v 

hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár 

kousků dřeva, pak půjdu a upeču z toho sobě  

i svému synu. Najíme se a umřeme.“  

Eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak 

jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně malou placku 

a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému 

synu.  

Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevy-

prázdní se hrnec s moukou a neubude ve džbánu 

s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na 

zemi!“  

Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov  

a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce 

se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubý-

valo podle Hospodinova slova, které promluvil 

skrze Eliáše. 

Žalm 146 

Duše má, chval Hospodina!  

 

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává 

právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospo-

din vysvobozuje vězně.  

Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napři-

muje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – 

Hospodin chrání přistěhovalce.  

Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate 

cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na-

věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.  

1. čtení 1 Král 17,10-16 
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Texty k rozjímání 

Je-li království Boží už mezi 

námi, jak říká Pán, chci být 

jeho „ukázněným občanem“. 

A mít radost z jeho přítom-

nosti!  

 

PÁTEK 12.11. 

Mdr 13,1-9 

Žl 19 

Lk 17,26-37 

Nejsem ve světě až příliš za-

bydlený? Pozor, aby mi rych-

lý příchod Pána v mých budo-

vatelských či pastoračních 

plánech vlastně nepřekážel… 

 

SOBOTA 13. 11.  

památka sv. Anežky České  

Mdr 18,14-16;19,6-9 

Žl 105 

Lk 18,1-8 

Podobně jako se zastává Pán 

těch, kdo k němu volají, leží 

osud našeho národa na srdci 

naší dnešní světici. „Anežko, 

neodcházej, budeme tě ještě 

potřebovat,“ znělo moudré 

volání. 

 

NEDĚLE 14. 11. 

33. neděle v mezidobí 

Dan 12,1-3 

Žid 10,11-14. 18 

Mk 13,24-32 

 

2. čtení Žid 9,24-28 

Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma 

rukama, která je jenom napodobeninou té pravé, 

ale do samého nebe, aby se teď staral o naše zále-

žitosti u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval 

sám sebe, jako velekněz vchází do velesvatyně 

rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už 

mnohokrát od stvoření světa. Ale zjevil se teď na 

konci věků jednou provždy, aby svou obětí od-

stranil hřích.  

A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a 

pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista: 

když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal 

hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé – 

ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří 

na něho čekají. 

Evangelium Mk 12,28b-34 

Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! 

Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy 

na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná 

místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod 

záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přís-

nější soud.“  

Potom se posadil proti chrámové pokladnici a 

díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze.  

Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna 

chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik 

jako pár halířů.  

Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím 

vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostat-

ní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam 

dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého 

nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živo-

bytí.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           7.11. - 14.11.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   7.11. 
 
Út    9.11. 
St   10.11. 
 
 
Čt  11.11. 
Pá  12.11. 
 
 
So  13.11.    
Ne 14.11. 
  

Za † tetu Gertrudu Tofelovou  
a manžela  
_______________________ 
Za † Emila Labance a Jarmilu,  
† Jarmilu a Martina Ondášovy  
a † Agnesu a Michala Ondášovy    
______________________ 
Poděkování za dar života a Boží  
požehnání do dalších let pro celou  
rodinu 
_______________________ 
Na poděkování za prožitá společná 
léta 

Ne   7.11. 
 
St   10.11. 
Ne 14.11. 
  

Za † Emílii Kolovratovou a manžela, 
za živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † Annu Patermannovou a syny,  
za duše v očistci 

Ne   7.11. 
Čt  11.11. 
Ne 14.11. 

Za † Karla Maleňáka a manželku 
Za † Karla Sokola a manželku 
Za † rodiče 

Ne   7.11. 
 
Út    9.11. 
Ne 14.11. 
  

Za † Michala Růčku, manželku,  
rodiče, sourozence a živou rodinu 
Za přátele 
Za † Marii a Jana Cihlářovy, rodiče  
z obou stran, sourozence a živou  
rodinu 

Ne   7.11. 
    
 
Ne 14.11. 
  

Za † Leonilu Binarovou, manžela,  
dceru Miroslavu a za † manžele  
Kovačíkovy 
Za † Stanislava Adamuse, rodiče,  
babičku a za živou rodinu 

Děrné 

♣ V úterý si při mši svaté  
ve Stachovicích a Fulneku 
připomene svátek Posvěcení 
lateránské baziliky. Stala mat-
kou všech křesťanských chrá-
mů a k těmto chrámům Božím 
patříme i my. 
♣ Na mši svatou s katechezí 
pro děti a mládež zveme 
v pátek 12. listopadu v 18 
hodin do kostela ve Fulneku. 
Zkouška zpěvu na mši svatou 
začne v 17 hodin na faře. Po 
mši svaté bude následovat 
společné setkání na faře. 
♣ V sobotu 13. listopadu v 16 
hodin jste zváni na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřabí. 
♣ Svatou Anežku Českou sla-
víme v sobotu 13. listopadu. 
Zveme v 8 hodin na mši sva-
tou do Fulneku. 
Jan Pavel II. napsal.: "Sytila 
hladové, ošetřovala nemocné, 
pečovala o přestárlé, povzbu-
zovala bezradné a tak byla 
schopna šířit pokoj a smíření, 
dodávat útěchu a vlévat no-
vou naději." 
 


