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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Ježíše Krista Krále                 21. listopadu        neprodejné 

K zamyšlení 

Ježíš je podivným Králem. Nemá mož-
nost se v tomto světě celkem nijak pro-
slavit. Vrcholem jeho konání je, že ze-
mře. A ti, co patří do jeho království, 
nejsou jeho poddanými, ale jeho bratry, 
královskými syny. A všechno to, co se 
zde na zemi v jeho království odehrává, 
nesměřuje k upevnění 
jeho moci, jeho pozice 
na zemi, ale míří to z 
této země, z tohoto 
světa a života pryč, 
dál, tam, kam nikdo 
nevidí. A přece tahle 
"věc" už běží téměř 
dva tisíce let, a i když 
ji mnozí už tesali ná-
hrobní kámen a ona 
sama si mnohdy počí-
nala tak, že to vypada-
lo, že se tím zničí, je 
tu stále a ve světovém 
měřítku vůbec nevypadá jako umírající. 
Podívejme se ale teď sami na sebe. Kde 
jsme? Jsem uvnitř, v Ježíšově králov-
ství, které není odtud? Doufám, že ano. 
Vždyť jsme byli křtem přijati mezi krá-
lovské děti a pokud jsme tomu uvěřili a 
pokud jsme neodešli z domu, jsme v 
něm stále. V Ježíši vidíme někoho, koho 
si vážíme a koho milujeme. A snad i 
chceme, aby si ho vážili i druzí. Může-
me snít o tom, jak by to bylo na světě 
bezvadné, kdyby všichni lidé Ježíše 
uznávali, kdyby se všichni pozemští 
vládcové cítili být jemu odpovědnými. 
Můžeme o tom snít. Víme ale, že sku-
tečnost je naprosto jiná. Nešlo by to 
tedy nějak udělat, aby opravdu všichni 
Ježíše uznávali? Neměl by on pro to 
něco udělat? Nějak se na světě prosla-

vit, ukázat svou moc, prostě předvést se na 
úrovni myšlení a cítění dnešních lidí? 
Snad o něčem podobném snil i Jidáš, 
aspoň někteří tak soudí. Ale Ježíšova cesta 
je jiná. On je Králem, jehož království 
není odtud, jehož království zůstane ve 
světě vždy poněkud cizím. Ale on je sou-

časně tím, kdo má ve 
světě stále "svoje lidi", 
královské děti, ty, co ho 
bez výhrad za krále 
pokládají Nás! Nás? 
Bohužel, otázka je tu 
namístě. Jestliže není 
Ježíš skutečně a plně 
pánem a králem našeho 
života (to totiž nezna-
mená jen, že ho máme 
rádi, že jsme pro něho 
nadšeni, ale že ho re-
spektujeme víc, než 
kohokoliv jiného a 

hlavně - že jeho neefektní cestu bereme za 
svou), pak je zbytečné snít o tom, jak by 
mohl být králem pro druhé. Ale jestliže 
tímto naším Králem a Pánem je, pak to 
není se světem tak zlé. Protože potom my 
jsme ti, kdo mohou jednat v jeho jménu - 
v jeho jménu svědčit o lásce Otcově, v 
jeho jménu uzdravovat, vyhánět zlé moc-
nosti, osvobozovat, zprostředkovat spásu. 
Je to fantazie? On je fantastický! Nebylo 
by tedy vůbec dobré, kdybychom jeho 
vyvýšili a sebe ponížili tak, že by se zdálo, 
že vzdálenost mezi Ježíšem a námi je ne-
překonatelná. On přece přišel kvůli nám, 
aby nás pozvedl. A je na nás, abychom to 
přijali a uznali, abychom vzali za své, že 
na jeho kralování máme podíl, že jsme 
královským národem. Právě toto je k jeho 
slávě, která má na nás v tomto světě zářit. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 22. 11. 

Dan 1,1-6.8-20 

Dan 3 

Lk 21,1-4 

Věrnost Zákonu se u těchto 

mladíků projevila v tělesné i 

duševní zdatnosti. Inspirace 

pro mě: schopnost něco si 

odříci a být připraven pro 

Hospodina. Projevit mu lás-

ku tím, že se mu dám k dis-

pozici. 
 

ÚTERÝ 23. 11. 

Dan 2,31-45 

Dan 3 

Lk 21,5-11 

K překvapení učedníků ne-

dává Ježíš přesný termín, 

„kdy se to stane“. Poukazuje 

na znamení. Dokážu odolat 

falešným zprávám a jít jen 

za Ním? 
 

STŘEDA 24. 11. 

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28 

Lk 21,12-19 

Statečně se postavit před 

mocné a upozornit je na 

„znamení“ je i dnes úkolem 

církve. Najdu ale já sám od-

vahu zastat se, když vidím 

bezpráví? 

 

ČTVRTEK 25. 11. 

Dan 6,12-28 

Dan 3 

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s ne-

beskými oblaky přicházel někdo jako syn člo-

věka, došel až k starci velikého věku, přivedli 

ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a králov-

ství a sloužily mu všechny národy, kmeny i 

jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřesta-

ne, jeho království nebude zničeno. 

Žalm 93 

Hospodin kraluje, oděl se velebností. 

 

Hospodin kraluje, oděl se velebností, – oděl se 

Hospodin, opásal se mocí.  

Dal světu základ, – že nezakolísá. – Pevný je 

trůn tvůj od pradávna, – jsi od věčnosti.  

Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, – tvému 

domu přísluší svatost, Hospodine, – na věčné 

časy.  

1. čtení Dan 7,13-14 

Evangelium Jan 18,33b-37 

2. čtení Zj 1,5-8 

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený 

z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. To-

mu, který nás miluje, který nás svou krví zba-

vil hříchů a udělal z nás královský národ a kně-

ze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda 

na věčné věky! Amen. Hle, přichází v obla-

cích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, 

a budou pro něj naříkat všechna pokolení na 

zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví 

Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vše-

vládný. 

Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“  

Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo 

ti to řekli o mně jiní?“  
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Texty k rozjímání 

Lk 21,20-28 

Podobně jako se po Danielo-

vě vysvobození obrátil král, 

může být účinné naše svě-

dectví o vzkříšeném Kristu. 

Každý ať je povzbuzen tím, 

že náš Bůh vysvobozuje a i 

dnes činí znamení a divy. 
 

PÁTEK 26. 11. 

Dan 7,2-14 

Dan 3 

Lk 21,29-33 

Závěr tohoto úryvku ať mě 

naplní radostí. Vždyť mohu 

prožít celý den v přítomnosti 

toho, kterému byla dána 

moc, sláva a království. 

 

SOBOTA 27. 11. 

Dan 7,15-27 

Dan 3 

LK 21,34-36 

Na konci církevního roku 

vzbudím předsevzetí být 

věrný tomuto Kristovu vy-

bídnutí. Každý další den mo-

hu s jeho Matkou plnit svoje 

všední povinnosti a děkovat, 

že o Něm vím. 

  

NEDĚLE 28. 11. 

1. neděle adventní 

Jer 33,14-16 

1Sol 3,12-4,2 

Lk 21,25-28.34-36 

Ohlášky 

Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj ná-

rod, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses do-

pustil?“  

Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto 

světa. Kdyby moje království bylo z tohoto 

světa, moji služebníci by přece bojovali, abych 

nebyl vydán židům. Ne, moje království není 

odtud.“ 

Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“  

Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se 

proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych 

vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z prav-

dy, slyší můj hlas.“ 

♣ V úterý 23. listopadu v 18:45 (po mši svaté)  
zveme na faru na setkání členy farní  
a ekonomické rady. 
♣ V sobotu 27. listopadu v 16 hodin zveme  
na mši svatou s nedělí platností do Jerlochovic.  
♣ V neděli 28. listopadu začíná nový církevní 
rok a Advent, čtyřtýdenní doba přípravy  
na oslavy narození Ježíše Krista.  
♣ Adventní věnce budeme žehnat při mši svaté 
v sobotu v Jerlochovicích a v neděli v ostatních 
kostelích naší farnosti.    
♣ Comenius Fulnek, z.s. a Římskokatolická 
farnost Fulnek Vás zvou o první adventní ne-
děli 28. listopadu v 15 hodin do kostela Nej-
světější Trojice na koncert barokní hudby 
v podání Jaroslava Svěceného.  
♣ Na recepci v kostele ve Fulneku jsou k za-
koupení kalendáře na rok 2022. 
♣ V zákristii je možné zapisovat intence na rok 
2022. 
♣ Adorační víkend spojený s Adventní du-
chovní obnovou se bude konat v naší farnosti 
od 3. do 5 prosince. Jako farnost k jeho konání 
máme mezi jinými tyto důvody: je to začátek 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         21.11. - 28.11.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 21.11. 
 
Út  23.11. 
 
St   24.11. 
Čt  25.11. 
Pá  26.11. 
 
So  27.11.    
Ne 28.11. 
  

Za † Jindřišku a Petra Šulkovy a živou 
rodinu 
Za † Jaroslava Dubce, rodiče a živou 
rodinu 
__________________________ 
__________________________ 
Za † Vladimíra a Ludmilu Vackovy  
a rodiče z obou stran 
Za † Stefan Gruba 
Za Vladimíra Klose, tatínka a požeh-
nání pro živou rodinu 

Ne 21.11. 
 
St   24.11. 
    
Ne 28.11. 
  

Za † Annu Kolovratovou a celou její 
živou a † rodinu 
Za † rodiče Ludvíkovy, za duše  
v očistci 
Za † rodinu Váchovu, Pavinskou  
a Vlčkovu 

Ne 21.11. 
Čt  25.11. 
Ne 28.11. 
  

Za † Marii a Roberta Sokolovy 
Mše svatá za farnost 
Za † Evžena Moniaka 

Ne 21.11. 
Út  23.11. 
Ne 28.11. 
  

Mše svatá za farnost 
Za † Ladislava Petrů a živou rodinu 
Za † Karla Mikulce, rodiče, bratra  
a živou rodinu 

Ne 21.11.    
 
 
Ne 28.11. 
  

Za † Františka Šuléře, rodiče  
a prarodiče, za † rodiče Cahrles a Irene 
Strollo a za † Pavlu Rašťákovou 
Za † rodiče Večeřovy a syna,  
za † Rudolfa Martínka a rodiče 

Děrné 

adventního období a o týden 
později v sobotu 11. prosin-
ce udělí otec biskup Martin 
David v naší farnosti 
v kostele Nejsvětější Trojice 
svátost biřmování.  
Duchovní program povede 
oderský kaplan a spirituál 
církevní školy v Odrách  
P. Michal Krenželok. 
Program: 
Pátek 3. 12. – farní kostel 
 v 18 hodin mše svatá  

s pro mluvou 
 poté v kapli pobožnost  

s posvěcením obrazu 
svatého Josefa 

 setkání kandidátů na biř-
mování s otcem Micha-
lem 

Sobota 4. 12.  – adorační 
den - farní kostel 
  v 8 hodin mše svatá  

s promluvou 
 9 – 17 hodin – příležitost 

k osobní a společné mod-
litbě před Nejsvětější 
svátosti, možnost svátos-
ti smíření 

Neděle 5. prosince 
Otec Michal bude mít pro-
mluvy při mších svatých: 
 v 7:30 ve Stachovicích 
 v 9:00 ve Fulneku 

 v 10:30 v Lukavci. 
Na adventní duchovní obno-
vu jste co nejsrdečněji zváni. 
 


