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

D E N   P Á N Ě 
6. neděle v mezidobí                          13. února        neprodejné 

K zamyšlení 

Člověk by chtěl vždy nějaké vyrovnání: 
aby se vedlo ubohým (nebo alespoň jemu, 
ubohému) jednou dobře a aby se těm ne-
dobrým, kteří dnes všechno mají a o nic si 
nedělají starosti, vedlo taky jednou zle. A 
když se měli hodně dobře a byli hodně 
zlí, aby se jim vedlo na věky špatně. Tím 
se člověku zdá být spravedlnost ve světě 
napravena. Jenže se zdá, že z těchto přání 
je nám Bůh 
ochoten spl-
nit jen polo-
vičku a při-
dat něco, co 
snad ani ne-
chceme: 
jistěže chce, 
aby se vedlo 
dobře těm, 
kteří jsou 
dnes chudí, 
plačící, pro-
následovaní. Dokonce chce, abychom se 
teď s nimi rozdělili a pomohli jim. Ale u 
toho nezůstává. Chce něco dobrého pro 
všechny. Dokonce věčně dobrého. A člo-
věk se mnohdy trápí tím, že z toho nevidí 
vůbec nic. A pokud mu někdo místo pla-
né útěchy chce říci skutečnou křesťan-
skou pravdu, musí mu říci, že se možná 
tady na zemi ani žádného velkého dobra 
nedočká. Tedy nedočká se úspěchu, bo-
hatství, peněz, třeba ani zdraví ne. Ale 
může se dočkat něčeho zcela zásadního: 
Božího přátelství. A to tenkrát, jestliže 
"nekope studnu na Sahaře, když má ží-
zeň", tedy jestliže hledá plnost dobra tam, 

kde skutečně je - a to je právě u Boha. 
Jestli doufá v Hospodina, jak říká prorok 
Jeremiáš, jestli je jeho oporou Hospodin. 
A teď si všimněme, co říká prorok: neříká, 
že se takovému člověku sesype všechno 
štěstí do klína. Říká, že bude jako zele-
nýstrom, stojící u vody, který jednak neu-
schne a jednak ponese ovoce. Tedy člověk 
bude obdarovaný tím, že bude plodný a 

živý, a to plod-
ný pro druhé. 
Skutečně vel-
kým nebezpe-
čím pro křesťa-
ny dnes není 
ani tak ateis-
mus nebo sek-
ty, ale velkým 
nebezpečím je, 
že právě v kul-
tivovaných a 
rozvinutých 

zemích (a tam patříme, i směřujeme!) si 
člověk až příliš snadno může myslet, že 
věci zařídí tak, aby byl (on sám, jeho far-
nost, církev) natolik schopný a natolik 
bohatý, sytý, potěšený a zajištěný, že od 
Boha nebude muset už nic chtít. Že Pánu 
Bohu takříkajíc ušetří práci - a sobě nejis-
totu a víru, jakou musel mít třeba za ko-
munistů! Že se tím Bohu vzdálí, je jasné, 
že si toho přitom ani nevšimne je přímo 
tragické. 
A tak je dobré si uvědomit, že závislost na 
Bohu, spoléhání na něj, není programem 
jen pro doby nepřízně, ale je to základní 
křesťanský program pro každou dobu. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 14. 2. 
Jak 1,1-11 
Žl 119,67.68.71.72.75.76 
Mk 8,11-13 
Pravá víra, pokud pramení 
z lásky, ani nepotřebuje 
důkazy. Nepídíme se však 
po různých „zjeveních“ a 
úkazech? Nepovzdechl by 
si Ježíš i nad mou senza-
cechtivostí? 
 
ÚTERÝ 15. 2. 
Jak 1,12-18 
Žl 94,12-13a.14-15.18-19 
Mk 8,14-21 
Kvas farizejský a kvas 
herodovský dokáže zničit 
celou mísu těsta i se všemi 
správnými a snad cennými 
přísadami. Před jakým kva-
sem by nás Ježíš dnes varo-
val?  
 
STŘEDA 16. 2. 
Jak 1,19-27 
Žl 15,2-3a.3bc-4ab.5 
Mk 8,22-26 
I dnes probíhá uzdravování 
postupně. Může být i 
zkouškou naší trpělivosti. 
Kéž po příkladu našeho 
Pána dotahuji do konce 
úkoly, které mi svěřil. 
 
ČTVRTEK 17. 2. 
Jak 2,1-9 

Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který 

spoléhá na člověka, kdo za svou oporu po-

kládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od 

Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevi-

dí, že by přišel déšť, svůj domov má v sucho-

párné poušti, v solném kraji, kde nelze byd-

let.  

Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, 

jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, 

který je zasazen u vod, který své kořeny vy-

hání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje 

se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém 

roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“ 

Žalm 1 

Blaze tomu,  

kdo svou naději vložil do Hospodina. 

 

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bez-

božní, – nepostává na cestě, kudy chodí hříš-

ní, – a nezasedá ve shromáždění rouhačů, – 

ale má zalíbení v Hospodinově zákoně – a o 

jeho zákoně přemítá dnem i nocí.  

Podobá se tak stromu – zasazenému u vod-

ních proudů, – ve svůj čas přináší ovoce, – 

listí mu nevadne – a daří se mu vše, co koná.  

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak: – 

jsou jako pleva rozvátá větrem. – Vždyť 

Hospodin dbá o cestu spravedlivých, – ale 

cesta bezbožných skončí záhubou.  

1. čtení Jer 17,5-8 

2. čtení 1 Kor 15,12.16-20 

Bratři! Káže se o Kristu, že vstal z mrtvých. 

Ale jak potom mohou říkat někteří z vás, že 

vzkříšení mrtvých není? Jestliže tedy mrtví 
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Texty k rozjímání 

Žl 34,2-3.4-5.6-7 
Mk 8,27-33 
Nejsem někdy v pokušení 
Pánu radit, čeho by se měl 
vyvarovat, jak by měl věci 
řídit „po lidsku“ úspěšněji? 
Jeho námitka „jdi mi z očí, 
odpůrče!“ by jistě zabolela 
i mě. 
 
PÁTEK 18. 2. 
Jak 2,14-24.26 
Žl 112,1-2.3-4.5-6 
Mk 8,34-9,1 
jeho věc, mám vyhráno. 
Kéž mě to naplní horlivos-
tí. A kéž nelpím za každou 
cenu na životě podle mých 
představ. 
 
SOBOTA 19. 2.  
Jak 3,1-10 
Žl 12,2-3.4-5.7-8¨ 
Mk 9,2-13 
Vzpomínka na Jeho slávu 
měla podržet apoštoly při 
jeho ponížení. Vybavím si i 
já okamžiky, které měly 
pro můj život z víry podob-
ný význam?  
 
NEDĚLE 20. 2. 
7. neděle v mezidobí 
1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 
1Kor 15,45-49 
Lk 6,27-38 
 

Evangelium Lk 6,17.20-26 

Když Ježíš vyvolil dvanáct apoštolů, sestou-

pil z hory a zastavil se na rovině. A s ním 

velký zástup jeho učedníků a velké množství 

lidu z celého Judska, z Jeruzaléma i z tyrské-

ho a sidónského pobřeží.  

Ježíš se zahleděl na své učedníky a řekl:  

„Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží 

království.  

Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť bu-

dete nasyceni.  

Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se bu-

dete smát.  

Blahoslavení jste, když vás budou lidé nená-

vidět, když vás vyloučí ze svého středu, po-

tupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté 

kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a 

jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; 

vždyť stejně se chovali jejich předkové k 

prorokům.  

Ale běda vám, boháči, neboť už máte své 

potěšení.  

Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť bu-

dete hladovět. Běda vám, kdo se nyní směje-

te, neboť budete naříkat a plakat.  

Běda, když vás budou všichni lidé chválit; 

vždyť stejně se chovali jejich předkové k fa-

lešným prorokům!“ 

nevstávají, ani Kristus nevstal. A nevstal-li 

Kristus, vaše víra nemá cenu, protože pak 

jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti 

křesťané, kteří už zesnuli. Máme-li naději v 

Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubo-

žejší ze všech lidí. Ale Kristus z mrtvých 

vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              13.2 - 20.2.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   13.2. 
 
Út    15.2. 
St     16.2. 
Čt    17.2. 
Pá    18.2. 
So    19.2.    
Ne   20.2. 
  

Za † Annu Šindlerovou, manžela,  
syna a živou rodinu 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Ne   13.2. 
St     16.2. 
   
Ne   20.2. 
  

Za †  a živou rodinu Dahmovu 
Za † Editu, Tibora a Oskara  
Linkeschovy, za živou rodinu  
Za † a živou rodinu Lechovu  
a Wolfovu 

Ne   13.2. 
Čt    17.2. 
Ne   20.2. 

Za † Libuši Šindlerovou 
Mše svatá za farnost 
Za † Františka Pavlíka 

Ne   13.2. 
Út    15.2. 
   
Ne   20.2. 

Za † Zdeňka Vojkůvku a živou rodinu 
Za † Annu a Ladislava Petrů, rodiče  
a živou rodinu 
___________________________ 

Ne   13.2. 
    
 
Ne   20.2. 
  

Za † Miroslava Pavlíka, manželku, 
syna a rodiče a sourozence z obou 
stran 
Za † Hermínu Seidlerovou, manžela, 
dceru Alenu, rodiče a sourozence  

Děrné 

♣ Ve sbírce na opravy se vy-
bralo: Fulnek 7 600 Kč, Sta-
chovice 1 720 Kč, Děrné 
4 040 Kč, Lukavec, 1 695 Kč, 
Vrchy 1 945 Kč. 
♣ V pátek 18. února zveme 
v 18 hodin do farního kostela 
na mši svatou s katechezí pro 
děti a mládež. Nácvik písní 
bude od 17 hodin na faře. Po 
mši svaté se uskuteční setkání 
dětí a mládeže na faře.  
♣ Na mši svatou s nedělní 
platností zveme v sobotu  
19. února v 16 hodin do Jílov-
ce. 
♣ Na večer chval jste zváni 
v sobotu 19. února v 18 hodin 
do kostela Nejsvětější Trojice 
ve Fulneku. 
♣ V neděli 20. února se usku-
teční každoroční sbírka na-
zvaná "Svatopetrský haléř.  
U Svatopetrského haléře jde  
o výraz naší solidarity s celou 
Církví, kdy své prostředky 
svěřujeme papeži, který  
je rozděluje nejvíce potřeb-
ným, např. na řešení následků 
extrémní chudoby a případů, 
jakými jsou hladomor či pří-
rodní katastrofy, ale také  
na různé potřeby Církve, jako 
je pastorační činnost těch cír-
kevních společenství, která 
tuto pomoc nutně potřebují.  
♣ Ve Fulneku budou mše sva-
té ve čtvrtek a v sobotu slou-
ženy v zákristii. 


