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D E N   P Á N Ě 
33. neděle v mezidobí                    14. listopadu        neprodejné 

K zamyšlení 

Mnozí lidé mají dojem, že se ohromně 
osvobodili od pout, když ztratili před-
stavu nebe, pekla, soudu, konce světa. 
Ale co se tím také stalo? Tento svět a 
tento život se staly jediným, s čím lidé 
počítají. Tento svět - to je tato dranco-
vaná, znečišťovaná a jadernými zbraně-
mi několikrát zničitelná ne příliš velká 
planeta. Anebo 
dále - tento svět 
je neuvěřitelně 
prostorný, ale v 
podstatě mrazi-
vě chladný, 
prázdný a v 
mnohém člově-
ku nepřátelský 
vesmír. Člověk 
dobře cítí, že 
víc než celý 
vesmír a celá 
planeta pro jeho 
spokojenost 
může znamenat 
lesík s rybníkem za vsí, malebné a milé 
místo, a aspoň jeden věrný člověk, který 
ho má rád. Jistě, jsou lidé, kteří bezmez-
ně věří člověku, přírodě, pokroku. Ale 
má-li člověk "oči k vidění", nemůže 
přehlédnout, že všechny tyto prvky se 
ještě nikdy v dějinách nestaly univerzál-
ním lékem, ba co více, že byly a jsou 
mnohdy zdrojem utrpení a nejistoty. 
A co tedy křesťan a co slovo Boží? Boží 
slovo nestraší. Ukazuje světlý bod i v té 

nejtemnější budoucnosti. A nedělá si iluze 
o kvalitách tohoto světa. Boží slovo totiž, 
na rozdíl od mnoha dnešních lidí, zná větší 
svět, než je jen vesmír s naší planetou. Zná 
Boha a jeho "životní prostor", do něhož 
člověk ani zlo nezasahují, zná nebe. A 
nezná jen nebe nějak abstraktně, ale zná 
toho, v němž nebe, Boží království, Boží 

blízkost do svě-
ta přišla - zná 
Syna člověka. 
Ježíše ukřižo-
vaného a vzkří-
šeného. A tak 
pro toho, kdo 
přijímá slovo 
Písma, nejsou 
vyhlídky světa 
ani růžové, ani 
beznadějné. A 
současnost pro 
něho nemůže 
být jen plná 
strachu. Ví, že 

se zlem, soužením, kterého se obává, počí-
tá i Bůh. Ale ví také, že Syn člověka při-
jde s mocí a slávou. Že pošle své anděly a 
shromáždí své vyvolené. Nikdo se tedy 
neztratí, a "vyvolení budou zářit jako zář 
oblohy a jako hvězdy na věčné časy". 
Věřící opravdu není pro své vědomí Boha, 
soudu, nebe, pekla, nesvobodný. Naopak - 
je osvobozován od strachu, a to mu umož-
ňuje žít v tomto světě zodpovědně a lidsky 
důstojně.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 15. 11. 
1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64  

Žl 119 

Lk 18,35-43 

Porušení Zákona, oddávání se 

modloslužbě, přichází s no-

vým stylem vnuceným nad-

vládou. Nutnost jít proti prou-

du je i pro mě výzvou. 

 

ÚTERÝ 16. 11. 

2 Mak 6,18-31 

Žl 3 

Lk 19,1-10 

I z nedávné doby k nám mluví 

vzory statečnosti a odporu. 

Následování Ježíše předpo-

kládá odvahu postavit se vět-

šině. Jsem na to připraven? 

 

STŘEDA 17. 11. 

2 Mak 7,1.20-31  

Žl 17 

Lk 19,11-28 

Matka, která dodávala odva-

hu, je svou statečností vzorem 

pro naše chování v církvi. 

Podobně odvážné byly ženy, 

které povzbuzovaly své věz-

něné manžely, ač byly nucené 

režimem k rozvodu. Vzor pro 

naše každodenní nesení bře-

men daleko lehčích… 

 

ČTVRTEK 18. 11. 

1 Mak 2,15-29  

Žl 50  

Povstane Michael, veliký kníže, který chrání sy-

ny tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od 

té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Teh-

dy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude 

zapsán v knize.  

Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, 

jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě 

navěky.  

Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a 

ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako 

hvězdy na věčné časy. 

Žalm 16 

Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám. 

 

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i 

mou číší, – ty mně zachováváš můj úděl. – Hos-

podina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, 

když je mi po pravici.  

Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé 

tělo bydlí v bezpečí, – neboť nezanecháš mou 

duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spat-

řil porušení.  

Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná ra-

dost, – po tvé pravici je věčná slast.  

1. čtení Dan 12,1-3 

2. čtení Žid 10,11-14.18 

Každý jiný kněz stojí denně ve službě a znovu a 

znovu přináší stejné oběti, které však vůbec ne-

mají sílu, aby zahladily hříchy. Avšak Kristus 

podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se na-

vždycky posadil po Boží pravici a teď už jen če-

ká, „až mu budou jeho nepřátelé položeni k no-

hám jako podnož“.  

Jedinou obětí totiž přivedl k dokonalosti navždy 

ty, které posvětil. Kde však je odpuštění hříchů, 

není už třeba oběti za hřích. 
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Texty k rozjímání 

Lk 19,41-44 

Horlivost pro Hospodina dnes 

těžko pochopitelná. Proto ří-

káme, že je málo „povolání“. 

Nelze-li jinak, je vhodné ode-

jít na poušť. A odtamtud se 

snažit zachránit… 

 

PÁTEK 19. 11. 

1 Mak 4,36-37.52-59 

1 Kron 29 

Lk 19,45-48 

Radost a obnova národa zača-

ly obnovou chrámu. Jsou 

ovšem národy, které chrámy 

boří. Pán respektuje svobodná 

rozhodnutí. 

 

SOBOTA 20. 11. 

1 Mak 6,1-13 

Žl 9 

Lk 20,27-40 

Král, který šířil násilí, umírá v 

zoufalství. Na konci církevní-

ho roku mohu vzpomenout na 

všechny pronásledovatele 

církve. Ne s pocitem msty a 

se zadostiučiněním, ale spíš s 

lítostí… 

 

NEDĚLE 21. 11. 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

Dan 7,13 – 14 

Zj 1,5-8 

Jan 18,33b-37 

Ohlášky 

Evangelium Mk 13,24-32 

Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po 
velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane 
svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět 
se zachvěje.  
A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v obla-
cích s velikou mocí a slávou. Potom pošle anděly 
a shromáždí své vyvolené ze čtyř světových 
stran, od konce země až po konec nebe.  
Poučte se z přirovnání o fíkovníku! Když se už 
jeho větve nalévají mízou a nasazují listy, pozná-
váte z toho, že léto je blízko. Stejně tak, až uvidí-
te, že se to děje, poznáte, že je blízko, přede 
dveřmi.  
Amen, pravím vám: Toto pokolení nepomine, 
dokud se to všechno nestane. Nebe a země pomi-
nou, ale má slova nepominou. 
O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani an-
dělé v nebi, ani Syn, jenom Otec.“  

♣ Ve středu 17. listopadu zveme do kostela  
ve Fulneku na Večer chval – modlitbu  doprová-
zenou zpěvem. Začneme mši svatou v 18 hodin.  
♣ V sobotu 20. listopadu v 16 hodin jste zváni  
na mši svatou s nedělní platností do Jílovce. 
♣ Na poutní mši svatou ke svaté Kateřině ve Sta-
chovicích zveme v neděli 21. listopadu. 
♣ Příští neděli je slavnost Ježíše Krista Krále, 
poslední neděle liturgického roku. O týden poz-
ději začíná nový církevní rok a Advent, čtyřtý-
denní doba přípravy na oslavy narození Ježíše 
Krista. 
♣ V úterý 23. listopadu v 18:45 (po mši svaté)  
zveme na faru na setkání členy farní  
a ekonomické rady. 
♣ Comenius Fulnek, z.s. a Římskokatolická far-
nost Fulnek Vás zvou o první adventní neděli  
28. listopadu v 15 hodin do kostela Nejsvětější 
Trojice na koncert barokní hudby v podání Jaro-
slava Svěceného.  



4  D e n  P á n ě         

  

 

4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých         14.11. - 21.11.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 14.11. 
 
Út  16.11. 
 
 
St   17.11. 
Čt  18.11. 
Pá  19.11. 
So  20.11.    
Ne 21.11. 
  

Na poděkování za prožitá společná 
léta 
Za † rodiče Sokolovy a Golichovy,  
za bratra, duše v očistci, prosba o Boží 
ochranu a požehnání pro živou rodinu 
Za † Vladimíra Vyhlídala  
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Za † Jindřišku a Petra Šulkovy a živou 
rodinu 

Ne 14.11. 
 
St   17.11. 
Ne 21.11. 
  

Za † Annu Patermannovou a syny,  
za duše v očistci 
Za duše v očistci a celou živou rodinu 
Za † Annu Kolovratovou a celou její 
živou a †  rodinu 

Ne 14.11. 
Čt  18.11. 
Ne 21.11. 
  

Za † rodiče 
Za † Irmu Šindlerovou a manžela 
Za † Marii a Roberta Sokolovy 

Ne 14.11. 
 
 
Út  16.11. 
 
Ne 21.11. 

Za † Marii a Jana Cihlářovy, rodiče  
z obou stran, sourozence a živou  
rodinu 
Za † Emilii Christovou, manžela,  
dcery, syna a zetě 
Mše svatá za farnost 

Ne 14.11. 
    
Ne 21.11. 
  

Za † Stanislava Adamuse, rodiče,  
babičku a za živou rodinu 
Za † Františka Šuléře, rodiče  
a prarodiče, za † rodiče Charles a Irene 
Strollo a za † Pavlu Rašťákovou 

Děrné 

♣ V týdnu od 14. do 21. listo-
padu proběhne týden modliteb 
za mládež, jehož vyvrchole-
ním bude diecézní setkání 
ostravsko-opavské mládeže 
s otcem biskupem „Biscup 
2021“. Setkání se uskuteční 
ve dnech 19. – 21. listopadu 
na Biskupském gymnáziu 
v Ostravě. Více informací:  
https://diecezko.doo.cz/
index.php. 
Dne 19. listopadu od 20 hodin 
proběhne společné propojení 
v modlitbě za mládež. Při této 
příležitosti budeme prosit  
o dary Ducha svatého pro 
všechny mladé lidi – ať vytr-
valou spoluprací s Ním rozví-
její své dary a najdou své mís-
to v církvi.  
V rámci týdne modliteb za 
mládež zveme na evangeli-
zační turné projektu Godzone, 
které se uskuteční v sobotu 
20. listopadu v 19:30 v Torax 
Aréně v Ostravě. Turné God-
zone bude přenášet TV NOE. 
Informace na https://
tour.godzone.sk/2021/. 
♣ Ve čtvrtek 18. listopadu 
oslaví při mši svaté v 8:15  
v kostele sv. Bartoloměje 
v Odrách  Střední pedagogic-
ká škola a Střední zdravotnic-
ká škola svaté Anežky české 
160. výročí založení školy  
a 30. výročí znovuotevření 
školy. Mši svatou bude ce-
lebrovat Mons. Martin David, 
biskup ostravsko-opavský. 


