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D E N   P Á N Ě 
1. neděle postní                               6. března        neprodejné 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 7. 3. 

Lv 19,1-2.11-18 

Žl 19,8.9.10.15 

Mt 25,31-46 

Když mám někoho rád, pod-

vědomě se jej snažím napodo-

bovat. Snaha být alespoň tro-

chu dobrý, jako Hospodin, se 

musí odrazit i ve vztahu k 

druhým. 

 

ÚTERÝ 8. 3. 

Iz 55,10-11 

Žl 34,4-5.6-7.16-17.18-19 

Mt 6,7-15 

Kéž si tuto sílu Božího slova 

uvědomím vždy, když je při 

bohoslužbě zvěstováno. Pak 

moje odpověď na výzvu: 

„Slyšeli jsme…“ bude oprav-

dovým díkem. A nevrátí se 

bez účinku! 

 

STŘEDA 9. 3. 

Jon 3,1-10 

Žl 51,3-4.12-13.18-19 

Lk 11,29-32 

Ninivští inspirovali svého 

krále. Kajícnost začala „jaksi 

odspodu“. Výzva pro mě: ne-

budu čekat, až co druzí, a 

srovnávat se s nimi, ale začnu 

u sebe. 

 

ČTVRTEK 10. 3. 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh 

Žl 138,1-2a.2bc-3.7c-8 

Mt 7,7-12 

Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a 
položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Uj-
meš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým 
Bohem: ‘Můj praotec byl potulným Aramejcem, 
sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém po-
čtu osob jako přistěhovalec. Ale stal se tam náro-
dem velkým, mocným a početným. Egypťané 
však nás týrali, sužovali a podrobili tvrdému ot-
roctví. Tehdy jsme křičeli k Hospodinu, Bohu 
našich otců, a Hospodin slyšel náš hlas, viděl 
naši bídu, lopotu a útlak. Hospodin nás vyvedl z 
Egypta mocnou rukou, napřaženým ramenem, 
šířil velký strach a působil znamení a divy. Přive-
dl nás na toto místo a dal nám tuto zem, zem 
oplývající mlékem a medem. Nyní hle – přináším 
prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodi-
ne!’ Položíš koš před Hospodinem, svým Bohem, 
a pokloníš se Hospodinu, svému Bohu.“  

Žalm 91 

Buď se mnou, Pane, v mé tísni.  
 
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího, – kdo dlíš 
ve stínu Všemocného, – řekni Hospodinu: „Mé 
útočiště jsi a má tvrz, – můj Bůh, v něhož dou-
fám!“ 
Nepřihodí se ti nic zlého – a útrapa se k tvému 
stanu nepřiblíží. – Vždyť svým andělům vydal o 
tobě příkaz, – aby tě střežili na všech tvých 
cestách. 
Na svých rukou tě ponesou, – abys nenarazil o 
kámen svou nohou. – Po zmiji a hadu budeš krá-
čet, – šlapat budeš po lvu i draku. 
Vysvobodím ho, protože lne ke mně, – ochráním 
ho, protože zná mé jméno. – Vyslyším ho, až mě 
bude vzývat, – budu při něm v tísni, – zachráním 
ho a oslavím. 

1. čtení Dt 26,4-10 

2. čtení Řím 10,8-13 

Bratři! Co říká Písmo? „Blízko tebe je to slovo, 
máš ho v ústech i ve svém srdci“; to je slovo ví-
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Texty k rozjímání 

Ester, královna na perském 

dvoře, nezapomíná na předky 

a jediného Boha, který vysvo-

bozuje věrné. Kéž je mi její 

modlitba vzorem ve dnech, 

kdy se zdá, že je Hospodin 

daleko. 

 

PÁTEK 11. 3. 

Ez 18,21-28 

Žl 130,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 

Mt 5,20-26 

Obrácení není jen 

„odvrácením se“ od špatnosti, 

ale změnou vztahu k Bohu. 

On je ze své podstaty dobrý, 

není žádným „hlídačem“ – ale 

touží po mé lásce. Právě ta 

má být impulzem pro mé jed-

nání.  

 

SOBOTA 12. 3. 

Dt 26,16-19 

Žl 119,1-2.4-5.7-8 

Mt 5,43-48 

Být „zvláštním“, vyvoleným 

lidem, znamená úzké přátel-

ství. On si i mě vyvolil jako 

první. Tato skutečnost před-

znamenává můj vztah k Ně-

mu.  

 

NEDĚLE 13. 3. 

2. neděle postní 

Gn 15,5-12.17-18 

Flp 3,17 – 4,1 

Lk 9,28b-36 

  

Evangelium Lk 4,1-13 

ry, kterou hlásáme.  
Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v 
srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš 
spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vy-
znání ústy vede ke spáse. Písmo přece říká:  
Žádný, kdo v něho věří, nebude zklamán.“ Není 
totiž žádný rozdíl mezi židem a pohanem; všichni 
přece mají jednoho a téhož Pána a ten je bohatě 
štědrý ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť „každý, 
kdo bude vzývat jméno Páně, bude spasen“. 

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého. 
Duch ho vodil pouští čtyřicet dní a ďábel ho po-
koušel. Ty dny nic nejedl, a když uplynuly, vy-
hladověl. Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, řekni 
tomuto kameni, ať se z něho stane chléb!“  
Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‘Nejen z chleba 
žije člověk.’“  
Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamži-
ku mu ukázal všechna království světa a řekl mu: 
„Všechnu tuto moc a jejich slávu dám tobě, pro-
tože mně je odevzdána a dávám ji, komu chci. 
Jestliže se přede mnou skloníš, všechno to bude 
tvoje.“  
Ježíš mu na to řekl: „Je psáno: ‘Pánu, svému Bo-
hu, se budeš klanět a jen jemu sloužit!’“  
Potom ho ďábel zavedl do Jeruzaléma, postavil 
ho na vrchol chrámu a řekl mu: „Jsi-li Syn Boží, 
vrhni se odtud dolů! Je přece psáno: ‘Svým andě-
lům vydá o tobě příkaz, aby tě ochránili, a pone-
sou tě na rukou, abys nenarazil nohou o kámen.’“  
Ježíš mu odpověděl: „Je řečeno: ‘Nebudeš po-
koušet Pána, svého Boha!’“ Když ďábel dokončil 
všechna pokušení, opustil ho až do určeného ča-
su. 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce "Na pomoc Ukrajině “ se vybralo  
42 800 Kč. 
♣ Dnes, tj. v neděli 6. března, zveme na společ-
nou modlitbu křížové cesty do Bílovce – Na 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               6.3. – 13.3.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     6.3. 
 
Út      8.3. 
St      9..3. 
Čt    10.3. 
Pá    11.3. 
 
So    12.3. 
Ne   13.3. 
  

Za † Josefa Kubového, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
__________________________ 
Za členy živého růžence 
Za † Pavla Štefka 
Poděkování za dar života, Boží  
požehnání do dalších let 
__________________________ 
Za † Jana Petráše a rodinu Petrášovu  
a Zobaníkovu 

Ne     6.3. 
St      9..3. 
Ne   13.3. 
  

Za † Josefa Dubce a duše v očistci 
Za členy živého růžence 
Za † a živou rodinu Machalovu  
a Mangoltovu 

Ne     6.3. 
Čt    10.3. 
Ne   13.3. 

__________________________ 
Za Josefa Sokola 
Za † Ludmilu Kudělovou 

Ne     6.3. 
Út      8.3. 
Ne   13.3. 

___________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † rodiče Hiršovy 

Ne     6.3. 
Ne   13.3. 
  

Za † Annu Dunajovou a manžela Jana 
Za † Jana Hrbáče, syna, rodiče  
a za † rodinu Melarovu 

Děrné 

Hublesce. Sraz u 1. zastavení 
v 15 hodin. Pokud potřebujete 
odvoz, kontaktujte kněze. 
♣ Na modlitbu křížové cesty 
jste zváni půl hodiny před mší 
svatou každý pátek do kostela 
ve Fulneku a během týdne do 
kostelů na vesnicích. 
♣ V pátek 11. března zveme 
na mši svatou s kázáním pro 
děti a mládež. Nácvik písní 
bude od 17 hodin na faře. Po 
mši svaté se uskuteční setkání 
dětí a mládeže na faře.  
♣ V sobotu  12. března v 16 
hodin zveme na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřábí. 
♣ Biskupství ostravsko-
opavské vyhlásilo na neděli 
13. března diecézní sbírku na 
Celostátní setkání mládeže, 
které se bude konat v srpnu v 
Hradci Králové.  
♣ Srdečně zveme všechny 
farníky na postní putování po 
kostelích, kapličkách a Bo-
žích mukách naší farnosti. 
Bližší informace webových 
stránkách naší farnosti. Pra-
covní listy jsou vzadu 
v kostele. 
♣ Ve středu jsme vstoupili do 
postní doby, která směřuje k 
radostné oslavě Kristova 
vzkříšení.  Nedílnou součástí 
těchto dní je Boží hrob. Po-
kud by měl někdo zájem o 
přípravu Božího hrobu, může 
se  přihlásit u o. Jozefa nebo 
o. Jana. 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kristus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzk%C5%99%C3%AD%C5%A1en%C3%AD

