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D E N   P Á N Ě 
4. neděle adventní                          19. prosince        neprodejné 

K zamyšlení 

Evangelium této neděle adventní klade 
do popředí postavu Marie. Vidíme ji, jak 
se hned poté, co ve víře počala Božího 
Syna, vydává se na dlouhou cestu z gali-
lejského Nazareta do jednoho judského 
města v horách, aby navštívila Alžbětu a 
pomáhala jí. Představte si setkán těchto 
dvou žen, jedné starší a druhé mladé. Ta 
mladší pozdraví jako první. Evangelium 
říká: „Vešla do Zachariášova domu a 
pozdravila Alžbětu“ (Lk 1,40). A po 
tomto pozdravu 
byla Alžběta napl-
něna úžasem. Ne-
zapomínejte na 
slovo úžas. Alžbě-
tu naplnil úžas, 
který zaznívá v 
jejích slovech: 
„Jak jsem si za-
sloužila, že matka 
mého Pána přišla 
ke mně?“ (v.43). 
A obejmou se a 
políbí. Obě těhot-
né ženy mají radost, starší i mladá. 
Abychom s užitkem oslavili Narození 
Páně, jsme vybízeni pozastavit se nad 
„výskytem“ úžasu. Kde se v každoden-
ním životě vyskytuje úžas? Existují tři 
takováto „místa“. Nejprve druhý člověk, 
ve kterém uznáváme bratra, protože od 
Ježíšova narození se v každé tváři zračí 
podoba Božího Syna, zejména, jde-li o 
tvář chudého, protože Bůh vstoupil do 
světa jako chudý a především chudým 
dovolil, aby se k Němu přiblížili. 
Dalším místem úžasu, kde zakoušíme 
pohledem víry úžas, jsou dějiny. Bůh 
Vánoc je Bohem, který „zamíchává kar-

ty“. A činí tak s oblibou. Jak to řekla 
Maria ve chvalozpěvu Magnificat: Pán 
mocné sesazuje z trůnu a povyšuje poní-
žené, hladové sytí dobrými věcmi a bo-
haté propouští s prázdnou. To je druhý 
úžas: úžas nad dějinami. 
Třetím místem úžasu je církev. Dívat se 
na ni úžasem víry znamená neomezovat 
se jenom na náboženskou instituci, kte-
rou je, nýbrž vnímat ji jako Matku, která 
se i přes mnohé šrámy a vrásky – a má-

me jich mno-
ho – vyznaču-
je skvoucími 
rysy Nevěsty, 
kterou Kris-
tus Pán milu-
je a očišťuje.  
O Vánocích 
nám Bůh dá-
vá všechno, 
Sebe samého 
darem svého 
Syna, Jediné-
ho, který je 

veškerou Jeho radostí. A jedině srdcem 
Mariiným, srdcem pokorné a chudé Si-
ónské dcery, která se stala Matkou Syna 
Nejvyššího, je možné jásat a radovat se 
z velkého Božího daru a z Jeho nepřed-
vídatelného překvapení. Ona kéž nám 
pomůže, abychom v druhých, v dějinách 
a v církvi vnímali úžas z Ježíšova naro-
zení, daru všech darů, nezaslouženého 
daru, který nám přináší spásu. Setkání s 
Ježíšem ať dá pocítit tento obrovský 
úžas také nám. Nemůžeme však žasnout, 
nemůžeme se setkat s Ježíšem, pokud jej 
nerozpoznáme ve druhých, v dějinách a 
v církvi. 

„Požehnaná tys mezi ženami … „ 
                                               Lk 1,42 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 20. 12. 
IZ 7,10-14 
Žl 24,1-2.3-4AB.5-6 
Lk 1,26-38 
Maria s andělem, poslem Bo-
žím, komunikuje. Klade zcela 
praktickou otázku. S Božím 
„zastíněním“ souhlasí a podři-
zuje se. Vzor pro můj vztah s 
Bohem! 
 
ÚTERÝ 21. 12. 
Pís 2,8-14 
Žl 33,2-3.11-12.20-21 
LK 1,39-45 
Návštěva, při které obě ženy 
dávají vyniknout našemu Pá-
nu. Budu prosit za maminky 
ve stavu, který se právem na-
zývá „požehnaný“. 
 
STŘEDA 22. 12. 
1 Sam 1,24-28 
Žl  1 Sam 2,1.4-5.6-7.8 
Lk 1,46-56 
Hladoví, chudí, ponížení. K 
takovým i dnes sestupuje náš 
Bůh. Nechci tedy patřit mezi 
pyšné, přesycené. Chci umož-
nit Bohu, aby ve mně praco-
val. 
 
ČTVRTEK 23. 12. 
Mal 3,1-4.23-24 
Žl 25,4-5AB.8-9.10+14 
Lk 1,57-66 
Janův otec Zachariáš začal 
mluvit v okamžiku, kdy na-
psal jméno svého synka, které 
znamená: Bůh se prokázal 
jako milostivý. Kéž se i mně 
rozváže jazyk, abych mluvil o 
dobrotě Boží! 
 

Toto praví Hospodin: „A ty, Betléme efratský, 
maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde 
ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je 
od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin 
opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se 
zbytek jeho bratrů vrátí k synům Izraele. Bude 
stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jmé-
na Hospodina, svého Boha, oni pak budou poží-
vat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin 
země. On sám pak bude pokojem.“ 

Žalm 80 

Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář 

a budeme spaseni. 

 

Slyš, Izraelův pastýři, – skvěj se září, ty, který 
trůníš nad cheruby, – probuď svou sílu – a přijď 
nás zachránit!  
Bože zástupů, vrať se, – shlédni z nebe a podívej 
se, pečuj o tuto révu! – Ochraňuj, co tvá pravice 
zasadila, – výhonek, který sis vypěstoval!  
Ať je tvá ruka nad mužem po tvé pravici, – nad 
člověkem, kterého sis vychoval. – Už od tebe 
neustoupíme, – zachovej nás naživu, a budeme 
velebit tvé jméno.  

1. čtení Mich 5,1-4a 

2. čtení Žid 10,5-10 

Bratři! Když Kristus přicházel na svět, řekl: 
„Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo.  
V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záli-
bu. Proto jsem řekl: ‘Tady jsem, abych plnil, Bo-
že, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku kni-
hy.’“  
Po prvních slovech: „dary ani oběti, celopaly ani 
oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu“ 
– a přece to všechno se obětuje podle Zákona – 
hned dodává: „Tady jsem, abych plnil tvou vůli.“ 
To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto 
„vůlí“ jsme posvěceni obětováním těla Ježíše 
Krista jednou provždy. 
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Texty k rozjímání 

PÁTEK 24. 12.  
Štědrý den 
2 Sam 7,1-5.8B-12.14A.16 
Žl 89,2-3.4-5.27+29 
Lk 1,67-79 
Zachariášovo dočasné oněmě-
ní vydalo plod. Krásný chva-
lozpěv, kterým v breviáři za-
hajujeme každý den. Pocho-
pím o vánočních dnech vý-
znam ticha? 
 
SOBOTA 25. 12.  
slavnost Narození Páně 
Iz 52,7-10 
Žl 98,1.2-3AB.3CD-4.5-6 
Žid 1,1-6 
Jan 1,1-18 
Dar je víc než jakákoli slova. 
Bůh promluvil tím, že nám 
daroval svého Syna. Podsta-
tou Trojice je vzájemné daro-
vání. Já mám být jejím obra-
zem: v rodině, v církvi… 
 
NEDĚLE 26. 12. 
svátek Svaté Rodiny 
Sir 3,3-7.14-17a 
(řec.2-6.12-14) 
Kol 3,12-21 
Lk 2,41-52 

Evangelium Lk 1,39-45 

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala 
do jednoho judského města v horách. Vešla do 
Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu.  
Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se 
radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla napl-
něna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: 
„Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod 
života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka 
mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl 
tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radost-
ně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi 
uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!“  

Vánoční pořad bohoslužeb 

24. 12. pátek - Štědrý den   
farní kostel Nejsvětější Trojice  
16:00 - mše svatá z vigilie Narození Páně 
22:00 a 24:00 – „Půlnoční mše svatá“ 
 
25. 12. sobota - slavnost Narození Páně 
Nedělní pořad bohoslužeb   
 
26. 12. neděle - svátek Svaté Rodiny Ježíše, 
Marie a Josefa - nedělní pořad bohoslužeb 
 
31. 12. pátek - Silvestr 
15:30 - farní kostel Nejsvětější Trojice  
23:00 - kostel Nanebevzetí Panny Marie Jerlo-
chovice  
 
1. 1. 2022 sobota - slavnost Matky Boží Panny 
Marie - nedělní pořad bohoslužeb Vánoční svátost smíření 

Fulnek  
19. 12.  / 15:00 - 16:30  
Vrchy  
20. 12.   / 17:00 - 18:00 
Stachovice  
21. 12.  /  16:00 - 17:00  
Děrné  
22. 12.   / 16:00 - 17:30  
Lukavec   
23. 12.   /  16:00 - 17:30  
 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na dostavbu diecézního centra pro 
mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se vybralo 
15 380 Kč.  
♣ Zkouška s dětmi na vánoční vigilii bude dnes  
tj. v neděli 19. prosince od 16:00 na faře. 
♣ Na rorátní mše svaté jste všichni zváni 
v pondělí do Fulneku, v úterý do Děrného a ve 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         19.12. - 26.12.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 19.12. 
 
Po  20.12. 
Út  21.12. 
 
St   22.12. 
Čt  23.12. 
Pá  24.12. 
 
 
So  25.12.    
 
 
Ne 26.12. 
  

Na poděkování za 70 let života s 
prosbou o požehnání pro celou rodinu 
6:45 _______________________ 
Za † paní Alenku a za požehnání pro 
celou živou  rodinu 
Za † rodiče 
Za † Štěpánku a Rudolfa Purmenské 
16:00 _______________________ 
22:00 _______________________ 
24:00 _______________________ 
Za † rodiče z obou stran, za † souro-
zence s rodinami a za Boží požehnání 
pro živou rodinu 
Za † Gabrielu Srubkovou, za † Marii 
Lipowskou a živé rodiny 

Ne 19.12. 
 
Út  21.12. 
 
So  25.12.    
Ne 26.12. 
  

Za † a živou rodinu Šindlerovu,  
Sokolovu a Urbánkovu 
6:45 Za † rodiče Slaninkovy  
a za † sourozence  
Za † a živou rodinu Daňovu 
Za † a živou rodinu Vrbicovu  
a Hošovu 

Ne 19.12. 
Čt  23.12. 
So  25.12.    
Ne 26.12. 

Kříž 
6:45 Šenk 
Za živou rodinu 
Za živou rodinu 

Ne 19.12. 
Út  21.12. 
 
So  25.12.    
Ne 26.12. 
  

________________________ 
Za † Františka Černocha a požehnání 
pro živou rodinu 
Za † Josefa Mikše 
Za † Boženu Bělunkovou, manžela, 
syna a dceru 

Ne 19.12. 
 
So  25.12.    
 
Ne 26.12. 

Na poděkování za dožití 70 let a ochra-
nu Panny Marie pro celou rodinu 
Za † rodiče Vaňkovy, za † manžele 
Indrákovy a za † rodinu Hlavovu 
Za † Libuši Petrášovou a živou rodinu 

Děrné 

čtvrtek do Lukavce. Roráty  
začínají 6:45.  
♣ Od středy si můžete odnést 
z kostelů poselství Vánoc 
„Betlémské světlo“. 
♣ Na Štědrý den budeme na-
vštěvovat nemocné. 
♣ Do Děrného jste zváni  
25. prosince na „Cestu 
k Betlému“. Trasa bude pří-
stupná od 16 do 19 hodin. 
Začátek u kostela sv. Petra  
a Pavla.  
♣ Do jerlochovického kostela 
jste zváni k prohlídce betléma 
ve dnech 25. a 26. prosince  
v době od 14 do 15 hodin. 
♣ V neděli 26. prosince slaví-
me svátek Svaté Rodiny Ježí-
še, Marie a Josefa. Při boho-
službách obnoví manželé své 
manželské sliby. 
♣ U příležitosti svátku Svaté 
Rodiny zveme v pondělí  
27. prosince v 16 hodin na 
pobožnost ke kapličce ve 
Vrchách, která je zasvěcená 
Svaté Rodině. 
♣ Možnost prohlídky betléma 
v kostele Nejsvětější Trojice 
ve Fulneku: 
25. a 26. 12.— 10 až 17 hodin 
28. a 30. 12.— 15 až 18 hodin 
1. a 2. 1.— 10 až17 hodin. 
Prosíme o pomoc při hlídání 
kostela. Vzadu v kostele se 
můžete zapsat do rozpisu této 
služby.  
♣ V tomto týdnu nebude výu-
ka náboženství. 


