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

D E N   P Á N Ě 
5. neděle v mezidobí                          6. února        neprodejné 

Papež František - Ježíš nás žádá, abychom Jej vzali na loďku svého života 

Dnešní evangelium nám podává povolá-
ní svatého Petra. Jmenoval se Šimon, 
jak víme, a byl rybářem. Ježíš jej pozo-
roval na břehu Galilejského jezera, kde 
spolu s ostatními rybáři pral sítě. Vidí, 
že je znaven a zklamán, protože oné no-
ci nic nechytili. Ježíš jej překvapuje ne-
čekaným gestem. 
Nastupuje na loď a 
požádá ho, aby ji 
odrazil od břehu, 
protože chce pro-
mluvit k lidem, 
kterých tam bylo 
velké množství. 
Ježíš se posadí v 
Šimonově loďce a 
učí zástup shro-
mážděný na břehu. Jeho slova však roz-
něcují důvěru také v Šimonově srdci. 
Ježíš tedy učiní další překvapivý krok a 
říká mu: »Zajeď na hlubinu a spusťte 
sítě k lovení«. Šimon odpovídá námit-
kou: »Mistře, celou noc jsme se lopotili, 
a nic jsme nechytili«. Jako odborník na 
rybolov mohl dodat: „Když jsme nechy-
tili nic v noci, tím méně pak ve dne.“ 
Avšak inspirován Ježíšovou přítomností 
a osvícen Jeho Slovem, řekne: »...ale na 
tvé slovo spustím sítě« . Je to odpověď 
víry, kterou jsme rovněž povoláni dát. 
Postoj disponibility žádá Pán ode všech 
svých učedníků, zejména od těch, kteří 
mají v církvi odpovědnost.  Petrova dů-
věřující poslušnost vede k zázračnému 
výsledku. Tento zázračný rybolov je 
znamením moci Ježíšova slova. Když se 
velkodušně dáme do Jeho služeb, učiní 
v nás veliké věci. Jedná tak s každým 

z nás; žádá, abychom Jej vzali na loďku 
svého života, abychom s Ním pluli a 
brázdili nové moře, které oplývá překva-
peními. Jeho pozvání vyplout na otevře-
né moře lidstva naší doby, abychom byli 
svědky dobroty a milosrdenství, dává 
nový smysl našem životu, který je ne-

zřídka ohrožován 
zploštěním. Někdy 
můžeme být zasko-
čeni a znejistěni 
povoláním, které 
nám adresuje bož-
ský Mistr, a být 
pokoušeni ho od-
mítnout kvůli svojí 
nepřiměřenosti. 
Také Petr po tomto 

neuvěřitelném rybolovu řekl Ježíšovi: 
»Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříš-
ný«. Je to hezká modlitba: »Pane, odejdi 
ode mě: jsem člověk hříšný«. Říká to 
však na kolenou před Tím, ve kterém již 
poznal Pána. A Ježíš jej povzbuzuje slo-
vy: »Neboj se! Od nynějška budeš lovit 
lidi.«, protože Bůh, pokud mu důvěřuje-
me, nás vysvobozuje z našeho hříchu a 
otevírá před námi nový horizont: spolu-
práci na Jeho poslání. Největší zázrak, 
který Ježíš pro Šimona a ostatní zklama-
né a znavené rybáře učinil, není ani tak 
síť plná ryb, jako spíše to, že jim po-
mohl, aby se nestali obětí zklamání a 
malomyslnosti tváří v tvář porážkám. 
Otevřel je, aby se stali hlasateli a svědky 
Jeho slova a Božího království. Odpo-
věď učedníků byla pohotová a naprostá: 
»Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho 
a šli za  ním« . 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 7. 2. 

1 Král 8,1-7.9-13 

Žl 132,6-7.8-10 

Mk 6,53-56 

Jsou uzdravování a změny, 

které nejsou na první pohled 

patrné. Ježíš působí i dnes! To 

jen my si občas myslíme, že 

jej nepotřebujeme. 

 

ÚTERÝ 8. 2. 

1 Král 8,22-23.27-30 

Žl 84,3.4.5+10.11 

Mk 7,1-13 

Přednost před plněním Záko-

na má praktická láska a vztah 

k Bohu a k lidem. Nepatřím k 

těm, kdo srdečné jednání na-

hrazují povrchními rituály? 

 

STŘEDA 9. 2. 

1 Král 10,1-10 

Žl 37,5-6.30-31.39-40 

Mk 7,14-23 

Kéž dávám větší pozor na to, 

co vychází z mého srdce! 

Chci si uvědomit, že odříkání 

si pokrmů není samoúčelné, 

ale má vést k větší citlivosti. 

 

ČTVRTEK 10. 2. 

1 Král 11,4-13 

Žl 106,3-4.35-36.37+40 

Mk 7,24-30 

Ježíš neváhá mluvit se ženou, 

a ještě k tomu s pohankou. 

Odvážně prolamuje obyčeje a 

tradice. Příklad pro nás, aby 

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem 
sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem 
jeho roucha naplňoval svatyni. Nad ním stáli se-
rafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, 
svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho 
slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a 
dům se naplnil dýmem. Tu jsem zvolal: „Běda 
mně, je se mnou konec! Vždyť jsem člověk ne-
čistých rtů, mezi lidem nečistých rtů bydlím, a 
Krále, Hospodina zástupů, jsem viděl svýma oči-
ma!“ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce 
měl rozžhavený kámen, který vzal kleštěmi z 
oltáře. Tím se dotkl mých úst a řekl: „Hle, dotklo 
se to tvých úst, zmizela tvá nepravost, bude smyt 
tvůj hřích!“ Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: 
„Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: 
„Zde jsem, mne pošli!“ 

Žalm 138 

Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. 
 
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, 
– žes vyslyšel slova mých úst. – Budu ti hrát před 
anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svaté-
mu chrámu.  
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a věr-
nost. – Když jsem volal, vyslyšels mě, – v mé 
duši jsi rozhojnil sílu.  
Budou tě oslavovat, Hospodine, – všichni králo-
vé země, – až uslyší slova tvých úst. – Budou 
opěvovat Hospodinovy cesty: – „Věru, veliká je 
Hospodinova sláva!“  
Zachraňuje mě tvá pravice. – Hospodin pro mě 
dokončí, co začal. – Hospodine, tvá dobrota trvá 
navěky, – dílo svých rukou neopouštěj!  

1. čtení Iz 6,1-2a.3-8 

2. čtení 1 Kor 15,1-11 

Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou 
jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom 
pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte 
přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvě-
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zvěstování nebylo zaměřené 

jen „dovnitř“ církve… 

 

PÁTEK 11. 2. 

1 Král 11,29-32; 12,19 

Žl 81,10-11ab.12-13.14-15 
Mk 7,31-37 

Pane, kéž si dokážeme přiznat 

svoji nedostatečnost! Vždyť 

tolik potřebujeme otevřít uši a 

rozvázat jazyk! 

 

SOBOTA 12. 2. 

1 Král 12,26-32; 13,33-34 

Žl 106,6-7a.19-20.21-22 

Mk 8,1-10 

Nasycení pozemským chle-

bem nechává Pán na nás. 

Dnes sytí Ježíš nespočetné 

zástupy eucharistií. Uvědo-

muji si, že po Něm hladoví 

tolik lidí? 

 
NEDĚLE 13. 2. 

6. neděle v mezidobí 

Jer 17,5-8 

1 Kor 15,12.16-20 

Lk 6,17.20-26 

Evangelium Lk 5,1-11 

Když Ježíš stál u Genezaretského jezera, lidé se 
na něho tlačili, aby slyšeli Boží slovo. Tu spatřil 
u břehu stát dvě lodě. Rybáři z nich vystoupili a 
prali sítě. Vstoupil na jednu z těch lodí, která pat-
řila Šimonovi, a požádal ho, aby trochu odrazil 
od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy.  
Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na 
hlubinu a spusťte sítě k lovení!“ Šimon mu odpo-
věděl: „Mistře, celou noc jsme se lopotili, a nic 
jsme nechytili. Ale na tvé slovo spustím sítě.“ 
Když to udělali, zahrnuli veliké množství ryb, že 
se jim sítě téměř trhaly. Dali znamení společní-
kům v druhé lodi, aby jim přišli na pomoc, a ti 
přijeli. Naplnili obě lodě, až se potápěly.  
Když to Šimon Petr viděl, padl Ježíšovi k nohám 
a řekl: „Pane, odejdi ode mě: jsem člověk hříš-
ný!“ Zmocnil se ho totiž úžas – a také všech jeho 
společníků – nad tím lovem ryb, které chytili; 
stejně i Zebedeových synů Jakuba a Jana, kteří 
byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi: 
„Neboj se! Od nynějška budeš lovit lidi.“  
Přirazili s loďmi k zemi, nechali všeho a šli za 
ním. 

řili nadarmo. Vyučil jsem vás především v tom, 
co jsem sám přijal, že Kristus umřel ve shodě s 
Písmem za naše hříchy; že byl pohřben a že vstal 
z mrtvých třetího dne ve shodě s Písmem; že se 
ukázal Petrovi a potom Dvanácti. Pak se zjevil 
více než pěti stům bratří najednou – většina z 
nich dosud žije, někteří však už zesnuli. Potom se 
zjevil Jakubovi, pak všem apoštolům. A po všech 
jako poslední jsem ho uviděl i já, nedochůdče.  
Ano, já jsem nejnepatrnější z apoštolů; nejsem 
ani hoden, abych byl nazýván apoštolem, protože 
jsem pronásledoval Boží církev.  
Ale Boží milostí jsem to, co jsem, a jeho milost, 
kterou mi udělil, nezůstala ležet ladem. Ano, pra-
coval jsem do únavy daleko více než všichni 
ostatní. Vlastně ne já, nýbrž Boží milost se mnou. 
Ale ať už já, nebo oni: tak to kážeme a tak jste v 
to uvěřili. 

Ohlášky 

♣ O svátku Panny Marie 

Lurdské 11. února budeme 

prožívat světový den nemoc-

ných. Při této příležitosti bu-

deme v týdnu od 8. února při 

mši svaté na vesnicích udělo-

vat svátost pomazání nemoc-

ných. Ve Fulneku budeme 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               6.2. - 13.2.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     6.2. 
 
Út      8.2. 
 
St       9.2. 
Čt    10.2. 
Pá    11.2. 
 
So    12.2.    
Ne   13.2. 
  

Za † sestru Helenu, švagra Viliama  
a živou rodinu 
Za † rodiče Kozákovy a sourozence  
z obou stran 
Za † Jaroslava Moravce 
___________________________ 
Na poděkování za dar života  
a kněžství 
___________________________ 
Za † Annu Šindlerovou, manžela, syna 
a živou rodinu 

Ne     6.2. 
St       9.2. 
Ne   13.2. 

Za dar zdraví 
Mše svatá za farnost 
Za † a živou rodinu Dahmovou 

Ne     6.2. 
Čt    10.2. 
Ne   13.2. 

Za † Lumíra a Milana Sokolovy 
Za † Čeňka Londina 
Za † Libuši Šindlerovou 

Ne     6.2. 
Út      8.2. 
Ne   13.2. 

___________________________ 
___________________________ 
Za † Zdenka Vojkůvku a živou rodinu 

Ne     6.2. 
 
 
Ne   13.2. 
  

Za † Anežku Maliňákovou, dceru  
Lindu, zetě Stanislava, syna Adolfa  
a živou rodinu 
Za † Miroslava Pavlíka, manželku, 
syna a rodiče a sourozence z obou 
stran 

Děrné 

svátost pomazání nemocných 

udělovat v pátek při mši svaté 

v 18 hodin, ve Vrchách při 

nedělní mši svaté. Přijetí svá-

tosti nemocných je spojeno se 

svatou zpovědí. Ve Fulneku 

budeme zpovídat v pátek od 

17 hodin a na vesnicích zpo-

vídáme půl hodiny před mší 

svatou.  

♣ Nemocné budeme navště-

vovat v týdnu od 8. do 11. 

února a při této příležitosti jim 

budeme udělovat svátost po-

mazání nemocných. 

♣ Na mši svatou s nedělní 

platností zveme v sobotu  

12. února v 16 hodin do Jerlo-

chovic a také do Jestřábí. 

♣ Ve Fulneku budou ve čtvr-

tek a v sobotu slouženy mše 

svaté v zákristii. 

♣ V pondělí 14. února se 

v církvi slaví svátek svatého 

Valentina, patrona všech za-

milovaných. Ve farním koste-

le máme oltář svatého Valen-

tina a relikviář (rakev) 

s ostatky tohoto světce. Jeho 

památku si připomeneme 

v kostele ve Fulneku při mši 

svaté v neděli 13. února.  

♣ Na výstavu fotografií, která 

je věnována městskému ka-

lendáři, jste zváni do křížové 

chodby kostela Nejsvětější 

Trojice. Výstava potrvá do 

konce února. 


