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D E N   P Á N Ě 
Svátek Svaté Rodiny                           26. prosince        neprodejné 

K zamyšlení  papež František  

Na dnešek připadá Svátek Svaté Rodiny 
a liturgie nám nabízí rozjímání o zkuše-
nosti Marie, Josefa a Ježíše, spojených 
nezměrnou láskou a prodchnutých ob-
rovskou důvěrou v Boha.  
V Nazaretské Rodině nikdy nechy-
běl úžas, ani v dramatické chvíli, když 
se ztratil Ježíš. Je to schopnost žasnout 
nad postupným zjevová-
ním Božího Syna. Stejný 
úžas pociťovali také učite-
lé v chrámu, kteří »žasli 
nad jeho chápavostí a jeho 
odpověďmi«. Co je úžas? 
Úžas a údiv je opakem 
postoje, který považuje 
všechno za samozřejmost, 
je opakem postoje inter-
pretujícího okolní realitu 
a dějinné událostí pouze 
podle vlastních kritérií. 
Člověk, který si tak počíná, neví, co je 
údiv a co je úžas. Úžas znamená otevřít 
se druhým, chápat důvody druhých. 
Tento postoj je důležitý pro uzdravení 
pošramocených vztahů mezi lidmi a je 
nezbytný také k zahojení otevřených ran 
v rodinném prostředí. Když je 
v rodinách problém, pokládáme za sa-
mozřejmé, že máme pravdu, a zavíráme 
dveře druhým. Je však potřeba se za-
myslet, co je v tom druhém dobrého, a 
žasnout nad tím dobrým. To napomáhá 
ke sjednocení rodiny. Máte-li problémy 
v rodině, myslete na to dobré, co je 
v tom, s kým máte problém, a obdivujte 
to. Pomáhá to k zahojení rodinných zra-
nění. 

Druhý prvek, který bych rád z evangelia 
vyzdvihnul, je úzkost, kterou zakoušeli 
Maria a Josef, když nemohli nalézt Ježíše. 
Tato úzkost vyjevuje ústřední postavení 
Ježíše ve Svaté Rodině. Panna a její že-
nich přijali tohoto Syna, opatrovali a vidě-
li, jak s lety roste v moudrosti a milosti 
mezi nimi. Především však On rostl 

v jejich srdci, a ve vztahu k 
Němu postupně sílily je-
jich city a chápavost. Na-
zaretská Rodina je svatá, 
protože byla soustředěna 
na Ježíše. Jemu patřila veš-
kerá Mariina a Josefova 
pozornost a péče. 
Úzkost, kterou zakusili v 
oněch třech dnech, kdy se 
jim Ježíš ztratil, by měla 
být také naší úzkostí, když 
jsme od Něho vzdáleni, 

když jsme od Ježíše daleko. Měli bychom 
zakoušet úzkost, když si tři dny nevzpo-
meneme na Ježíše, nemodlíme se, nečteme 
evangelium a necítíme potřebu Jeho pří-
tomnosti a Jeho útěšného přátelství. Ne-
zřídka míjejí dny, kdy si nevzpomenu na 
Ježíše. Měli bychom vnímat úzkost, když 
k tomu dojde. Maria a Josef jej hledali a 
nalezli v chrámu, když učil. Rovněž my, a 
zvláště v Božím domě, se můžeme setká-
vat s božským Mistrem a přijímat Jeho 
poselství o spáse. Ve slavení eucharistie 
živě zakoušíme Krista, který k nám pro-
mlouvá, nabízí svoje Slovo, osvěcuje naši 
cestu a dává nám svoje Tělo v eucharistii, 
odkud dostáváme sílu, abychom se vyrov-
nali s každodenními těžkostmi. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 27. 12.  

svátek sv. Jana 

1 Jan 1,1-4 

Žl 97(96),1-2.5-6.11-12,12A 

Jan 20,2-8 

Rychlejší a mladší Jan pone-

chal prvenství Petrovi. Jak 

výmluvné pro naše vztahy v 

církvi!  

Pravým znakem lásky je, že 

dovede zůstat v pozadí. 

 

ÚTERÝ 28. 12  

svátek sv. Mláďátek 

1 Jan 1,5-2,2 

Žl 124(123),2-3.4-5.7B-8,7A 

Mt 2,13-18 

Předznamenání všech nevin-

ných obětí, těch dětí, které se 

ani nesměly narodit… I dnes 

je život bezbranných ohrožen 

egoismem a strachem ze ztrá-

ty postavení, moci a vlivu. 

 

STŘEDA 29. 12. 

1 Jan 2,3-11 

Žl 96,1-2a.2b-3.5b-6 

Lk 2,22-35 

Mnozí tomuto znamení i dnes 

odporují. Pokud mě to mrzí, 

mám podíl spolu s Marií a 

Josefem na jejich bolesti. V 

tiché chvíli mě to může napl-

nit soucítěním s celou církví. 

 

ČTVRTEK 30. 12. 

1 Jan 2,12-17 

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil 
právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje 
své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral po-
klady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních 
dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí 
otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občer-
stvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, 
když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-
li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, 
když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl 
soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé 
hříchy.  

Žalm 128 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina. 
 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo 
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku 
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.  
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř 
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – 
kolem tvého stolu.  
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hos-
podina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – 
abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny 
svého života.  

1. čtení Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14) 

2. čtení Kol 3,12-21  

Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní 
projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, 
pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzá-
jem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhé-
mu. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A 
nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je 
svorník dokonalosti.  
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu 
jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to 
vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné 
síle: moudře se navzájem poučujte a napomínej-
te.  
S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, 
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Žl 96,7-8a.8b-9.10 

Lk 2,36-40 

Vyprávět druhým o své rados-

ti je i naším úkolem. Proroky-

ně Anna je plná nadšení, že se 

setkala s Vykupitelem. Zvěst 

o Kristu, o záchraně, si přece 

ani dnes není možné nechat 

jen pro sebe. 

 

PÁTEK 31. 12. 

1 Jan 2,18-21 

Žl  96,1-2.11-12.13 

Jan 1,1-18 

Boží záměr, Slovo, se stává 

člověkem. Zhmotnění jeho 

dobroty mohu potkávat v li-

dech kolem sebe. Snažil jsem 

se o to v uplynulém roce? 

 

SOBOTA 1. 1. slavnost 

Matky Boží Panny Marie 

Nm 6,22-27 

Gal 4,4-7 

Lk 2,16-21  

Pro nový rok přeji všem po-

žehnání. To, co chci od Hos-

podina, dávám dál. Dokážu 

opravdu být šiřitelem pokoje? 

 

NEDĚLE 2. 1.  

2. neděle po Narození Páně 

Sir 24,1-4.12-16  

(řec. 1-2.8-12) 

Ef 1,3-6.15-18 

Jan 1,1-5.9-14 

Evangelium Lk 2,41-52 

Ježíšovi rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma 
na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, 
vydali se tam na svátky jako obvykle. A když 
ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal 
chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to ne-
zpozorovali. V domnění, že je ve skupině poutní-
ků, ušli den cesty; teprve potom ho hledali mezi 
příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili 
se do Jeruzaléma a hledali ho.  
Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí upro-
střed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. 
Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí 
a nad jeho odpověďmi.  
Když ho rodiče uviděli, celí se zarazili a jeho 
matka mu řekla: „Dítě, proč jsi nám to udělal?  
Hle, tvůj otec i já jsme tě s bolestí hledali.“  
Odpověděl jim: „Proč jste mě hledali? Nevěděli 
jste, že já musím být v tom, co je mého Otce?“  
Ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci.  
Potom se s nimi vydal na zpáteční cestu, šel do 
Nazareta a poslouchal je. Jeho matka to všechno 
uchovávala ve svém srdci.  
Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u 
Boha i u lidí. 

chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte 
nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše 
a skrze něho děkujte Bohu Otci.  
Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to 
sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a 
nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svo-
je rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. 
Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely 
odvahu. 

Ohlášky 

♣ Dnes odpoledne v době od 14 do 15 hodin jste 
zváni do jerlochovického kostela k prohlídce 
„Betléma“. 
♣ Po dvou letech je v kapli svatého Josefa 
v kostele Nejsvětější Trojice opět instalovaný 
velký „Betlém“. Možnost prohlídky: 
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Ohlášky Úmysly mší svatých     26.12.2021 - 2.1.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 26.12. 
 
Po  27.12. 
Út  28.12. 
St   29.12. 
 
Čt  30.12. 
Pá  31.12. 
 
So      1.1.    
Ne     2.1. 
  

Za † Gabrielu Srubkovou, za † Marii 
Lipowskou a  živé rodiny   
___________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † rodiče, zetě, snachu a Boží  
požehnání pro celou rodinu 
___________________________ 
15:30 Na poděkování Pánu Bohu  
za uplynulý rok 
Za † Jana Matějku a živou rodinu 
Za † Jiřinu Bártkovou, za † rodinu 
Durychovu, živou rodinu Bártkovu  
a Boží požehnání 

Ne 26.12. 
 
St   29.12. 
So      1.1.    
Ne     2.1. 

Za † a živou rodinu Vrbicovu  
a Hošovu  
Za rodinu Chrástkovu a Soukupovu 
Za † Aničku Kolovratovou a rodinu 
Za † Josefa Kysilka a duše v očistci 

Ne 26.12. 
Čt  30.12. 
So      1.1.    
Ne     2.1. 

Za živou rodinu 
Za † Věru Konrádovou 
Za živou rodinu 
Na poděkování za 80 let života 

Ne 26.12. 
 
Út  28.12. 
So      1.1.    
Ne     2.1. 

Za † Boženu Bělunkovou, manžela, 
syna a dceru 
___________________________ 
___________________________ 
Za kněze z  farnosti 

Ne 26.12. 
So      1.1.    
Ne     2.1. 
  

Za † Libuši Petrášovou a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † Adolfínu Marethovou, rodiče  
a sourozence a za † Stefanii Briovou 

Děrné 

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.  
♣ U příležitosti svátku Svaté 
Rodiny zveme v pondělí  
27. prosince v 16 hodin na 
pobožnost ke kapličce ve 
Vrchách, která je zasvěcená 
Svaté Rodině. 
♣ V oktávu narození Páně, na 
svátek svatého Jana, zveme 
mimořádně na mši svatou 
v pondělí 27. prosince  
v 18 hodin do kostela ve Ful-
neku. Při mši svaté budeme 
žehnat víno.  
♣ V úterý 28. a ve čtvrtek  
30. prosince budou odpolední 
adorace. 
♣  Na Silvestra v pátek  
31. prosince zveme v 15:30 
do kostela ve Fulneku na mši 
svatou s poděkováním Pánu 
Bohu za uplynulý rok a ve  
23 hodin na mši svatou slou-
ženou na poděkování  
a s prosbou o Boží požehnání 
do nového roku do Jerlocho-
vic. 
♣ V sobotu 1. ledna o slav-
nosti Matky Boží,  Panny Ma-
rie bude platit nedělní pořad 
bohoslužeb. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy kostelů. 
♣ Tradiční Tříkrálová sbírka 
proběhne ve Fulneku a okol-
ních vesnicích 7. a 8. ledna.  


