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

D E N   P Á N Ě 
1. neděle adventní                            28. listopadu        neprodejné 

Adorační den s adventní duchovní obnovou ve fulnecké farnosti 

 3. - 5. 12. 2021 
Duchovní program povede oderský kaplan a spirituál církevní školy v Odrách  
P. Michal Krenželok. 
  
Program: 
Pátek 3. prosince – farní kostel 

• 18:00 - mše svatá s promluvou 
• poté v kapli pobožnost s posvěcením obrazu svatého Josefa 
• setkání kandidátů na biřmování s otcem Michalem 

  
Sobota 4. prosince  – adorační den - farní kostel 

• 7:30 -  modlitba růžence 
• 8:00 -  mše svatá s promluvou 
• 9:00 – 17:00 – příležitost k osobní a společné modlitbě před Nejsvětější svátos-

ti, možnost svátosti smíření či duchovního rozhovoru 
 

Adorační služby: 
  9:00 – 10:00 Členové eucharistické hodiny 
10:00 – 11:00 Manželé 
11:00 – 12:00 Mládež a ministranti 
12:00 – 13:00 Senioři 
13:00 – 14:00 Rodiny s dětmi 
15:00 – 16:00 Pro všechny / Hodina milosrdenství 
16:00 – 17:00 Kandidáti k biřmování (kmotři) 
Závěrečné požehnání 

  
Zpovědní služba / duchovní rozhovor (společenská místnost): 

  9:00 – 11:00 o. Martin Sudora 
11:00 – 12:00 o. Dariusz Jedrzejski, bílovecký děkan 
12:00 – 14:00 o. Jozef 
14:00 – 15:30 o. Petr Kuník 
15:30 – 17:00 o. Jan 
16:00 – 17:00 o. Jozef / kaple sv. Josefa 

  
Neděle 5. prosince 
Otec Michal bude sloužit mše svaté: 

• 7:30 - Stachovice 
• 9:00 - Fulnek 
• 10:30 -  Lukavec 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 29. 11. 
Iz 2,1-5 
Žl 122 
Mt 8,5-11 
Mír mezi národy je závislý 
na přijetí nebo odmítnutí 
Ježíšova slova. Právě takový 
mír je jeho darem. Letošní 
advent chci prožít s vědo-
mím, že jeho slovo má do-
pad na osudy společnosti. 
 
ÚTERÝ 30. 11.  
svátek sv. Ondřeje 
Řím 10,9-18 
Žl 19 
Mt 4,18-22 
Ondřej a Petr byli rodní brat-
ři. Chci dnes prosit za jedno-
tu církve a děkovat za to, že 
srdečné lidské vztahy napo-
máhají šíření evangelia. Ono 
se nešíří „samo“, ale právě s 
naší pomocí. 
 
STŘEDA 1. 12. 
Iz 25,6-10a 
Žl 23 
Mt 15,29-37 
Obraz Hospodina jako hosti-
tele a toho, který setře sl-
zy… Nepokřivil jsem tento 
obraz svými falešnými před-
stavami? Dokážu se těšit z 
jeho příslibu a povzbuzovat 
druhé?  
 
ČTVRTEK 2. 12. 

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním 
sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu 
domu. V ty dny, za toho času vzbudím Davido-
vi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat 
právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů do-
jde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bez-
pečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: 
„Hospodin je naše spravedlnost.“ 

Žalm 25 

K tobě pozvedám svou duši, Hospodine. 
 

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o 
svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč 
mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.  
Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje 
hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému 
jednání, – pokorné učí své cestě.  
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost – 
pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení. – Dů-
věrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí, 
– dává jim poznat svou smlouvu.  

1. čtení Jer 33,14-16 

Evangelium Lk 21,25-28.34-36 

2. čtení 1 Sol 3,12 – 4,2 

Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a 
více lásku jednoho k druhému i ke všem li-
dem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní 
vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí 
před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán 
Ježíš se všemi svými svatými. Nakonec pak 
vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu 
Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, 
abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v 
tom vynikáte ještě více. Víte přece, které pří-
kazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Budou znamení 
na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi 
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Texty k rozjímání 

Iz 26,1-6 
Žl 118 
Mt 7,21.24-27 
Chudí a ubozí budou mít 
tedy poslední slovo. Právě 
oni budou mít podíl na Jeho 
vítězství! Nebudu tím pře-
kvapen? 
 
PÁTEK 3.12. 
Iz 29,17-24 
Žl 27,1.4.13-14 
MT 9,27-31 
Pokorní a nejchudší se bu-
dou radovat. Kdykoli vnímá-
me nespravedlnost a jsme 
rozhořčeni, můžeme se těšit 
na tuto proměnu v jeho krá-
lovství.  
 
SOBOTA 4.12. 
IZ 30,19-21.23-26 
Žl 147,1-2.3-4.5-6 
Mt 9,35-10,1.5-8 
I dnes je Ježíšovi líto těch, 
kdo jsou vysílení a skleslí, 
kdo se v předvánoční době 
stresují, aniž by si uvědomi-
li, čí narození se vlastně 
oslavuje. A Pán nás posílá 
právě do tohoto prostředí… 
 
NEDĚLE 5. 12. 
2. neděle adventní 
Bar 5,1-9 
Flp l,4-6.8-11 
Lk 3,1-6 

K zamyšlení 

Dnes začíná Advent, liturgické období, které 
nás připravuje na Narození Páně a vybízí nás, 
abychom pozvedli zrak a otevřeli srdce 
k přijetí Ježíše. V Adventu nežijeme pouze  
v očekávání Vánoc. Jsme rovněž vybízeni, 
abychom očekávali slavný Kristův návrat na 
konci časů a připravili se svými důslednými a 
odvážnými rozhodnutími na závěrečné setkání 
s Ním. Vzpomínáme na Narození Páně, očeká-
váme slavný Kristův návrat a také svoje osobní 
setkání v den, kdy nás Pán povolá. 
Během těchto čtyřech týdnů jsme zváni, aby-
chom vyšli ze svého rezignovaného a navyklé-
ho způsobu života pěstováním naděje a sněním 
o nové budoucnosti. Evangelium této neděle 
míří právě tímto směrem a varuje nás, aby-
chom se nenechali zdeptat egocentrickým ži-
votním stylem nebo překotným denním ryt-
mem. Obzvláště pronikavě to říká Ježíš: »Dejte 
si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena ne-
střídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, 
aby vás den soudu nezastihl znenadání. [...] 
Proto bděte a modlete se v každé době«. 

úzkost národů, bezradných nad hukotem a pří-
bojem moře; lidé budou zmírat strachem a oče-
káváním toho, co přijde na celý svět, neboť 
hvězdný svět se zachvěje.  
A tedy lidé uvidí Syna člověka přicházet v ob-
laku s velikou mocí a slávou. Až to začne, 
vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží 
vaše vykoupení.  
Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena 
nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starost-
mi, aby vás den soudu nezastihl znenadání; 
přijde totiž jako léčka na všechny, kdo přebý-
vají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v 
každé době, abyste mohli všemu tomu, co se 
má stát, uniknout a obstát před Synem člově-
ka.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           28.11. - 5.12.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 28.11. 
 
Po  29.11. 
Út  30.11. 
 
St    1.12. 
Čt    2.12. 
Pá    3.12. 
So    4.12.    
 
Ne   5.12. 
  

Za Vladimíra Klose, tatínka a požeh-
nání pro živou rodinu 
6:45 ______________________ 
Za †  Ludmilu Mužnou, syna a živou 
rodinu 
__________________________ 
__________________________ 
Za farnost 
Za duchovní plody farní synody  
a za farního koordinátora 
Za † Jana Petráše, rodinu Petrášovu  
a Zobaníkovu 

Ne 28.11. 
 
Út  30.11. 
Ne   5.12. 

Za † rodinu Váchovu, Pavinskou  
a Vlčkovu 
6:45 Za členy živého růžence 
Za † Františka Trávníka 

Ne 28.11. 
Čt    2.12. 
Ne   5.12. 

Za † Evžena Moniaka 
6:45 Za členy živého růžence 
Za † Boženu Sokolovou a manžela  

Ne 28.11. 
 
Út  30.11. 
Ne   5.12. 

Za † Karla Mikulce, rodiče, bratra  
a živou rodinu 
__________________________ 
Za † rodinu Mikulcovu 

Ne 28.11. 
    
Ne   5.12. 
  

Za † rodiče Večeřovy a syna,  
za † Rudolfa Martínka a rodiče 
Za † Karla Beinhauera, manželku,  
syny, snachu a rodiče z obou stran 

Děrné 

♣ Dnes začíná nový církevní 

rok a Advent.  Dobu adventní, 

dobu očekávání a ztišení se 

před Vánocemi prožijeme 

v letošním roce při rorátních 

mších svatých. Rozpis: 

Fulnek – pondělí – 6:45 

Děrné – úterý – 6:45 

Lukavec – čtvrtek – 6:45. 

Během doby adventní nebu-

dou v Děrném ve středu mše 

svaté . 

♣ Adorační den s adventní 

duchovní obnovou se bude 

konat v naší farnosti od 3. do 

5. prosince. Jako farnost  

k jeho konání máme mezi 

jinými tyto důvody: je to za-

čátek adventního období  

a o týden později v sobotu  

11. prosince udělí otec biskup 

Martin David v naší farnosti 

v kostele Nejsvětější Trojice 

svátost biřmování. Na advent-

ní duchovní obnovu jste co 

nejsrdečněji zváni. 

♣ Příští neděli bude pravidel-

ná sbírka na opravy kostelů. 

♣ Na recepci v kostele ve Ful-

neku jsou k zakoupení kalen-

dáře na rok 2022.  

♣ V zákristii je možné zapiso-

vat intence na rok 2022. 


