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D E N   P Á N Ě 
2. neděle adventní                           5. prosince        neprodejné 

K zamyšlení 

Dnes, o druhé adventní neděli je nám 
ukazováno, jakou dát očekávání ná-
plň, totiž vydat se cestou obrácení, kon-
kretizovat toto očekávání. Evangelium 
nám jako vůdce této cesty prezentuje 
Jana Křtitele, který »šel do celého okolí 
Jordánu a hlásal křest pokání, aby byly 
odpuštěny hříchy«. 
Při přípravě cesty Pánu, který přijde, je 
nezbytné brát zřetel na požadavky poká-
ní, o kterých mluví Bible. Jaké jsou tyto 
požadavky? 
Především jsme 
povoláni vyrov-
nat propadliny 
způsobené ne-
zúčastněností a 
lhostejností; 
přistupovat 
k druhým s tím-
též Ježíšovým 
cítěním, tedy se 
srdečností a 
bratrskou ohle-
duplností, která se ujímá bližního v jeho 
potřebách. Vyrovnat propadliny, které 
jsou způsobeny netečností. Nelze mít 
laskavý a bratrský vztah s bližním, jsou-
li v něm mezery, tak jako nelze jít po 
cestě plné výmolů. Je proto zapotřebí 
změnit postoj. A to všechno se zvláštní 
pozorností k těm nejpotřebnějším. Je 
třeba odebrat četné hrubosti, způsobova-
né domýšlivostí a pýchou. Mnozí lidé 
jsou, byť nevědomky, pyšní a neomale-
ní, a jejich vztahy postrádají srdečnost. 
To je zapotřebí překonat konkrétními 
gesty smíření s našimi bratry a prosbami 
o odpuštění našich vin. Smířit se není 

snadné. Vždycky se přemýšlí o tom, kdo 
učiní první krok. Přitom nám Pán pomá-
há, máme-li dobrou vůli. Konverze je 
totiž úplná, pokud vede k pokornému 
uznání našich pochybení, nevěrností a 
nedostatků. 
Věřící je ten, kdo jako Jan Křtitel 
v poušti otevírá cesty, když se sbližuje 
s bratrem a otevírá perspektivy naděje i 
v neschůdných existenciálních kontex-
tech, poznamenaných selháními a poráž-

kami. Nesmí-
me se vzdávat 
před záporný-
mi situacemi 
uzavřenosti a 
odmítání, ne-
smíme se po-
drobovat svět-
ské mentalitě, 
protože stře-
dem našeho 
života je Ježíš 
a Jeho slova 

světla, lásky a útěchy. Křtitel vybízel 
lidi svojí doby k obrácení mocně, rázně 
a přísně. Dovedl však naslouchat, uměl 
být laskavý a odpouštět mnohým 
mužům a ženám, kteří k němu přicháze-
li, aby vyznali svoje hříchy a přijali 
křest pokání. 
Každý z nás přemýšlejme: jak mohu 
změnit něco ve svém postoji, aby byla 
připravena cesta Pánu. 
Panna Maria ať nám pomáhá, abychom, 
počínaje od sebe, denodenně připravo-
vali cestu Pánu a rozsévali kolem sebe 
zárodky trpělivosti, pokoje, spravedlnos-
ti a bratrství. 

A každý člověk uzří Boží spásu. 
 (Lk 3,6) 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 6. 12. 

Iz 35,1-10 

Žl 85 

Lk 5,17-26 

Možná nám chybí vynaléza-

vost a ochota rozebrat stře-

chu, která zakrývá druhým 

Ježíšovu uzdravující moc. 

 

ÚTERÝ 7. 12. 

Iz 40,1-11 

Žl 96 

Mt 18,12-14 

Pokud patřím do „stáda“ de-

větadevadesáti ovcí, nemohu 

se na pastýře zlobit, když se 

ode mě vzdálí a vydá se za 

tou jedinou ztracenou. Nebu-

du jí nic vyčítat, ale chci se 

radovat s ním, až ji najde… 

 

STŘEDA 8. 12.  

slavnost Panny Marie  

počaté bez poskvrny  

prvotního hříchu 

Gn 3,9-15.20 

Žl 9  

Ef 1,3-6.11-12 

Lk 1,26-38 

Maria učinila konec tomuto 

nepřátelství. To si uvědomím, 

když se zahledím na adventní 

červánky. Vždyť už ve chvíli, 

kdy byla ve své mamince po-

čata, začalo svítat na lepší 

časy! 

 

ČTVRTEK 9. 12. 

Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a 

soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kte-

rou ti dává Bůh. Přioděj se rouchem spravedlnos-

ti od Boha a vstav si na hlavu korunu slávy Věč-

ného. Každému, kdo je pod nebem, ukáže Bůh 

tvůj jas. Neboť navěky ti bude dáno jméno od 

Boha „Pokoj spravedlnosti“ a „Vznešenost bázně 

Boží“.  

Vzchop se, Jeruzaléme, a postav se na výšině, 

pohleď na východ a podívej se na své děti, které 

se shromáždily na rozkaz Svatého od východu 

slunce až na západ. Jak se radují z toho, že Bůh 

na ně pamatoval! Neboť vyšly z tebe pěšky, ve-

deny od nepřátel, ale Bůh je přivede k tobě, nese-

né se slávou jako na královském trůnu. Bůh totiž 

rozkázal snížit každou vysokou horu, odvěké 

pahorky, a vyplnit údolí na rovnou zemi, aby Iz-

rael kráčel bezpečně k Boží slávě.  

Také lesy a každý vonný strom zastíní Izraele na 

Boží rozkaz. Ano, Bůh přivede Izraele, který se 

bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosr-

denstvím a se spravedlností, která z něho prýští. 

Žalm 25 

Velkou věc s námi učinil Hospodin, 

naplnila nás radost. 

 

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli 

jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná 

smíchu – a náš jazyk plný jásotu.  

Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s 

nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi 

udělal Hospodin, – naplnila nás radost.  

Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí 

jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou s 

jásotem.  

Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: 

– přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.  

1. čtení Bar 5,1-9 
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Texty k rozjímání 

Iz 41,13-20 

Žl 145 

Mt 11,11-15 

Naše vyhlídka i naděje: veli-

kost Božího království! Není 

však pro násilníky a uchvati-

tele. Opravdu, nový věk se 

otevírá tiše, nenápadně. 

 

PÁTEK 10. 12. 

Iz 48,17-19  

Žl 1 

Mt 11,16-19 

I dnes slyšíme: jeden předsta-

vitel církve je příliš lidský, 

druhý zas moc upjatý… Syn 

člověka – dokonalý Bůh i člo-

věk – ať je naším jediným 

měřítkem 

 

SOBOTA 11. 12. 

Sir 48,1-4.9-11 

Žl 80  
MT 17,10-13 

Likvidace nepohodlných hla-

satelů pravdy pokračuje do 

našich dní. Mohu vzpomenout 

tábory nucených prací a ná-

sledovníky Ježíše, kteří utrpe-

ním potvrzují jeho slova. Je-

jich každodenní advent trvá 

mnoho let… 

 

NEDĚLE 12. 12. 

3. neděle adventní 

Sof 3,14-18a 

Flp 4,4-7 

Lk 3,10-18 

Evangelium Lk 3,1-6 

2. čtení Flp 1,4-6.8-11 

Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí pro-
sím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až 
do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evange-
lia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás 
toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni 
Krista Ježíše.  
Ano, Bůh je mi svědkem, jak po vás po všech 
toužím láskou Krista Ježíše. A za to se modlím: 
ať stále víc a více roste vaše láska a s ní i poznání 
a všestranný úsudek, abyste dovedli volit to lepší, 
čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den 
Kristův, s plnou mírou dobrých skutků, vykona-
ných ve spojení s Ježíšem Kristem, k Boží chvále 
a slávě. 

V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když Pon-
cius Pilát byl místodržitelem v Judsku, Herodes 
údělným knížetem v Galileji, jeho bratr Filip 
údělným knížetem v Itureji a v Trachonitidě, Ly-
saniáš údělným knížetem v Abiléně, za velekněží 
Annáše a Kaifáše, uslyšel na poušti Boží slovo 
Jan, syn Zachariášův.  
Šel do celého okolí Jordánu a hlásal křest pokání, 
aby byly odpuštěny hříchy. Tak je psáno v knize 
řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Kaž-
dé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pa-
horek srovnán; kde je co křivého, ať je narovná-
no, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk 
uzří Boží spásu.“ 

Ohlášky 

♣ Na rorátní mše svaté jste všichni zváni 
v pondělí do Fulneku, v úterý do Děrného a ve 
čtvrtek do Lukavce. Roráty začínají 6:45. Děti, 
doneste si sebou lampičky.  
♣ Ve středu 8. prosince, o slavnosti Panny Marie 
počaté bez poskvrny prvotního hříchu, zveme   



4  D e n  P á n ě         

  

 

 

 

 

4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých           5.12. - 12.12.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   5.12. 
 
Po    6.12. 
Út    7.12. 
St     8.12. 
Čt    9.12. 
Pá  10.12. 
So  11.12.    
Ne 12.12. 
  

Za † Jana Petráše, rodinu Petrášovu  
a Zobaníkovu 
6:45 ________________________ 
Za členy živého růžence  
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
Za biřmovance a jejich rodiny 
Za † rodiče a sourozence s rodinami  
z obou stran a za Boží požehnání  
pro živou rodinu 

Ne   5.12. 
Út    7.12. 
St     8.12. 
Ne 12.12. 

Za † Františka Trávníka 
  6:45 ______________________ 
17:00 mše svatá za farnost 
Za † Josefa Skočka a živou rodinu 

Ne   5.12. 
Čt    9.12. 
Ne 12.12. 

Za † Boženu Sokolovou a manžela  
6:45 za živou rodinu 
Za † Jaromíra Beiera 

Ne   5.12. 
Út    7.12. 
Ne 12.12. 
  

Za † rodinu Mikulcovu 
Za členy živého růžence 
Za † rodiče Divínovy, sestru a živou 
rodinu 

Ne   5.12. 
 
Ne 12.12. 
  

Za † Karla Beinhauera, manželku,  
syny, snachu a rodiče z obou stran 
Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče  
a sourozence a za † Josefu Tegelovou  
a syna 

Děrné 

na mši svatou v 17 hodin  
do Děrného a v 18 hodin  
do Fulneku. 
 ♣ Otec biskup Martin David 
udělí 11. prosince v kostele 
Nejsvětější Trojice ve Fulne-
ku čekatelům svátost biřmo-
vání. Na slavnostní mši sva-
tou, která začne v 10 hodin, 
jste zváni. Prosíme o modlitbu 
za naše biřmovance. 
♣ V sobotu 11. prosince  
v 16 hodin bude mše svatá 
s nedělní platností v Jestřábí. 
♣ Biskupství ostravsko-
opavské vyhlašuje na neděli 
12. prosince sbírku na dostav-
bu diecézního centra pro mlá-
dež ve Staré Vsi nad Ondřej-
nicí. 

Modlitba za biřmovance  

Duchu Svatý,  
Tebe nám poslal Ježíš Kristus 
jako dar věčného Otce 
k našemu posvěcení a posile 
v křesťanském životě. 
Tvá milost chrání a provází 
celou církev i naši farnost. 
Uděl své dary i našim biřmo-
vancům, aby se dovedli více 
rozhodnout pro Krista 
a chtěli pomáhat budovat 
a šířit jeho království. 
Panno Maria, vypros nám 
všem, abychom se stali podle 
tvého vzoru učenlivými žáky 
ve škole Ducha svatého 
a dovedli svou víru vyznávat 
slovem i životem. Amen. 


