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

D E N   P Á N Ě 
8. neděle v mezidobí                          27. února        neprodejné 

Vnímat sebe samé v pravdě (převzato  z knihy: Hlásej slovo ) 

„Může slepý vést slepého? Nespadnou 
oba do jámy?“ Lukáš adresuje onen výrok 
Ježíšovým učedníkům, tedy nám, kteří 
jsme povoláni k tomu, abychom jeden 
druhému dávali v křesťanské komunitě 
dobrý příklad. Jediný způsob, jak se ne-
chovat jako slepí vůdcové, tkví v tom, že 
člověk uzná nadřazenost Mistra, Ježíše 
Krista, tedy v tom, že 
sebe samé přijmeme 
tak, jak na tom doo-
pravdy jsme ve vzta-
hu k Němu, což je 
jedna z podob poko-
ry. Mějme se přitom 
na pozoru, protože i 
tehdy, když vyloučí-
me bláznivé podoby 
pýchy toho, kdo se 
staví nad Ježíše, po-
řád existuje riziko, které proniká naší kaž-
dodenností mnohem více, než by se na 
první pohled mohlo zdát. Stačí totiž, 
přestaneme-li pečovat o vztah s ním, bu-
deme-li považovat za něco zbytečného 
snažit se připodobňovat se mu a dbát na 
jeho slova. Pak onemocníme duchovní 
slepotou, která je tím závažnější, čím mé-
ně jsme ochotni si to sami přiznat. 
Ovšem i náš vztah k druhým může být 
ohrožován nebezpečnou zaslepeností. 
Ježíš nám to připomíná slovy, z nichž se 
stala přísloví, když hovoří o jasném proti-
kladu mezi třískou a trámem. Zmíněný 
protiklad je kvůli jasné disproporci mezi 
třískou a trámem komický, nicméně se 
v něm odráží naše každodenní skutečnost. 
Jsme neuvěřitelně horliví, když se jedná o 
to soudit druhé a jejich malé nedostatky, 

zatímco jsme zcela neschopní uznat svá 
vlastní provinění, která bedlivě střežíme a 
v jistém slova smyslu si je „hýčkáme“, 
když si navenek nasazujeme masku vzoru 
všech ctností. Avšak tohle není nic jiného 
než docela obyčejné pokrytectví, tedy 
zvrácený postoj, při němž člověk před 
druhými předstírá, že je něčím, čím ve 

skutečnosti rozhodně 
není. Ano, bratrské 
napomínání je povin-
ností každého křesťana, 
ale požaduje se k tomu 
zdravá míra sebekriti-
ky, protože jedině ten, 
kdo uznává svůj vlastní 
hřích, má také světlo 
k tomu, aby vnímal 
skutečnost, jak je, a 
aby podle toho také 

jednal. 
Ježíš nakonec předkládá prosté kritérium, 
které předchází světlu, v němž posuzuje-
me: „Není dobrý strom, který dává špatné 
ovoce, ani zase špatný strom, který dává 
dobré ovoce“ Dobrý člověk vydává 
z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale 
zlý ze zlého vydává zlo. Skutečným pro-
blémem je tudíž to, abychom byli bdělí a 
pracovali na poli svého vlastního srdce, 
což je orgán, v němž podle biblické men-
tality sídlí inteligence a vůle, rozum a 
schopnost rozhodování, emoce a pocity, 
zkrátka a dobře celá naše osobnost. Obrá-
cení srdce se projevuje nejprve v našem 
způsobu mluvení, což je prostředek prav-
divosti nebo nepravdivosti ve vztazích 
s ostatními: „Jeho ústa mluví to, čím pře-
téká srdce“  

http://www.ikarmel.cz/kniha/Hlasej-slovo_101641.html
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 28. 2. 

1 Petr 1,3-9 

Žl 111,1-2.5-6.9+10c 

Mk 10,17-27 

Raně křesťanská katecheze 

naplňovala povzbuzením a 

nadějí. Tím je pro nás stále 

inspirující. Neklade naše 

zvěstování přílišné důrazy na 

„musíš – nesmíš“? 

 

ÚTERÝ 1. 3. 

1 Petr 1,10-16 

Žl 98,1.2-3ab.3cd-4 

Mk 10,28-31 

Ochotná mysl a odhodlání k 

následování – stát se podob-

ným samotnému Stvořiteli. 

Odkaz a úkol i pro mě! 

 

STŘEDA 2. 3.  

Popeleční středa 

Jl 2,12-18 

Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17 

2 Kor 5,20-6,2 

Mt 6,1-6.16-18 

Přijetím křtu jsem i já Kristo-

vým vyslancem. Kéž mě na-

plní touha po smíření s Bo-

hem. V letošní postní době se 

chci soustředit na to, aby Bůh 

přišel tam, kde jsou ve společ-

nosti nepřekonatelné bariéry. 

Začnu u sebe!  

 

V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak 
zůstane vina na člověku, když je prozkoušen.  
V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se 
osvědčí, když s ním mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl 
strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky 
lidského srdce. Nikoho nechval, než ho vyzkou-
šíš, tak se totiž osvědčí člověk. 

Žalm 92 

Dobré je chválit Hospodina. 
 
Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jmé-
no, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé milosrdenství 
– a za noci tvou věrnost.  
Spravedlivý pokvete jako palma, – poroste jak 
cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni v domě 
Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho 
Boha.  
Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou 
šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spravedlivý je 
Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti.  

1. čtení Sir 27,5-8 (řec. 4-7) 

Evangelium Lk 6,39-45 

2. čtení 1 Kor 15,54-58 

Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe 
neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na 
sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v 
Písmu: „Vítězně je smrt navždy zničena! Smrti, 
kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj 
bodec?“ Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase 
čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On 
nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše 
Krista.  
Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se 
zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, 
že vaše námaha není marná, když ji konáte ve 
spojení s Pánem. 

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý 
vést slepého? Nespadnou oba do jámy?  
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Texty k rozjímání 

ČTVRTEK 3. 3. 

Dt 30,15-20 

Žl 1,1-2.3.4+6 

Lk 9,22-25 

Možná budu odmítán se svým 

svědectvím. Provázet Ježíše a 

sdílet s ním i nepochopení 

může však být cenným impul-

zem k soucítění a lásce… 

 

PÁTEK 4. 3. 

Iz 58,1-9a 

Žl 51,3-4.5-6a.18-19 

Mt 9,14-15 

Zdánlivou nepřítomnost Boha 

a pocit odloučení od něj zná 

asi každý. Ale trpělivé snáše-

ní tohoto stavu může být tím 

pravým postem! 

 

SOBOTA 5. 3. 

Iz 58,9b-14 

Žl 86,1-2.3-4.5-6 

Lk 5,27-32 

Nekritizuji i já církev a její 

představitele, když se víc vě-

nují lidem na okraji než 

„zbožným a věrným“? 

  

NEDĚLE 6. 3.  

1. neděle postní  

Dt 26,4-10 

Řím 10,8-13 

Lk 4,1-13 

 

Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, 
bude jako jeho učitel.  
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám 
ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat 
svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka 
třísku’, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokry-
tče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve 
potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třís-
ku z oka svého bratra.  
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani 
zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Kaž-
dý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní ne-
sbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý 
člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce 
dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa 
mluví to, čím přetéká srdce.“ 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce "Svatopetrský haléř“ se vybralo 
19 600 Kč. 
♣ Ve středu začíná postní doba. Popeleční stře-
dou vstupujeme do čtyřicetidenního postního 
období, jehož smyslem je duchovní očista člově-
ka. Zveme ve středu 2. března na mši svatou  
s  udělováním popelce do Děrného a Fulneku.  
Ve Stachovicích, Lukavci a Vrchách se udělová-
ní popelce uskuteční dodatečně při nedělní mši 
svaté 6. března. Pamatujme, že Popeleční středa 
je dnem přísného půstu. 
♣ Na 2. březen, kdy Popeleční středou začíná 
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi, vyhlásil 
papež František mezinárodní den modliteb a po-
stu za mír na Ukrajině. 
 ♣ Na modlitbu křížové cesty jste zváni půl hodi-
ny před mší svatou každý pátek do kostela ve 
Fulneku a během týdne do kostelů na vesnicích. 
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Ve všech 
kostelích se budeme modlit k Nejsvětějšímu Srd-
ci Ježíšovu. Tento týden budeme navštěvovat 
nemocné. 
♣  V sobotu  5. března v 16 hodin zveme na mši 
svatou s nedělní platností do Jerlochovic. Mše 
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Ohlášky Úmysly mší svatých                27.2 – 6.3.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   27.2. 
 
Út      1.3. 
St       2.3. 
Čt      3.3. 
Pá      4.3. 
So      5.3. 
Ne     6.3. 
  

Za rodiče z obou stran a sourozence  
s rodinami 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Za † Annu Pojedincovou  
Za † Josefa Kubového, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 

Ne   27.2. 
St       2.3. 
Ne     6.3. 

Za † Františku Vaňkovou 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Dubce a duše v očistci 

Ne   27.2. 
Čt      4.3. 
Ne     6.3. 

Johnovi 
Za členy živého růžence 
__________________________ 

Ne   27.2. 
Út      1.3. 
Ne     6.3. 
  

___________________________ 
Za členy živého růžence 
___________________________ 

Ne   27.2. 
Ne     6.3. 
  

Za † Karla Pešla, rodiče a sourozence 
Za † Annu Dunajovou a manžela Jana 

Děrné 

svatá bude sloužena  
za †  Václava Svojanovského. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy. 
♣ V neděli 6. března v 15 ho-
din zveme na společnou mod-
litbu křížové cesty do Bílovce 
– Na Hublesce. Sraz u 1. za-
stavení.  

Farní postní putování 

Srdečně zveme všechny farní-
ky na postní putování po kos-
telích, kapličkách a Božích 
mukách naší farnosti. Připra-
vili jsme pro vás pracovní list, 
na kterém najdete na jedné 
straně mapku a na druhé stra-
ně seznam jednotlivých ob-
jektů. U každého objektu je 
uvedeno jedno zastavení kří-
žové cesty. Na příslušném 
kostele, kapličce či Boží muce 
najdete krátký text příslušné-
ho zastavení křížové cesty. Je 
jen na vás, kolik těchto zasta-
vení během postní doby stih-
nete navštívit a na místě se 
pomodlit. Mapka slouží také 
jako omalovánka pro děti, 
které si mohou navštívené 
kostely, kaple a Boží muka 
vybarvit. Pokud děti navštíví 
alespoň 10 míst, mohou na 
Bílou sobotu vybarvenou 
mapku přinést do farního kos-
tela k Božímu hrobu, kde na 
ně bude čekat malé překvape-
ní.    


