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

D E N   P Á N Ě 
27. neděle v mezidobí                           2. října                                             neprodejné  

K zamyšlení 

I v časech, kdy křesťanství není zakazo-
váno a pronásledováno, nebývá lehké 
uskutečňovat vše, k čemu nás evangeli-
um vede. V příznivých i nepříznivých 
dobách není možné sloužit dvěma pá-
nům. Je třeba se rozhodovat. A služba 
Bohu, život podle evangelia, mohou být 
uskutečněny jen tehdy, je-li člověk 
ochoten prohrát ve 
světě. Jsou dokonce 
situace, kdy prohra 
vlastního života je 
jediným možným 
dobrým výsledkem 
v určité životní 
komplikaci. Mučed-
níci toto prožili a 
dožili až do nejzaz-
šího konce. Ale ne-
jde vždy o život. Je 
mnoho proher men-
šího rozměru, ale 
snadná z nich není 
žádná. Známe je ze 
svých životů a ne-
máme je zpravidla 
rádi. Chtěli bychom 
věc zařídit tak, aby 
se vlk nažral a koza zůstala celá, chtěli 
bychom se utkat se zlem tak, aby naše 
prohra byla v každém případě a předem 
vyloučená. Abychom na nic vcelku ne-
doplatili. Je to ale možné? Víme, že ne. 
A víme také, že mnohdy nemáme sílu 
přijmout věci takto. Kde tu sílu vzít? V 

evangeliu čteme prosbu apoštolů: „Pane, 
přidej nám víru!“ A Ježíšova odpověď mlu-
ví o tom, že víra je síla, která dokáže věci 
nemožné. Tomu ale nelze rozumět tak, že 
víra by prostě umožnila jen tak překonat 
přírodní zákony podle našich přání nebo 
dokázala kousky, kterým by se všichni di-
vili. V síle víry můžeme jedině a především 

dostát Ježíšovým po-
žadavkům. Jednat 
křesťansky i tam, kde 
na to doplatíme a kde 
by druhý hledal cestu 
záchrany na účet dru-
hých. A tuto víru nel-
ze než si vyprosit. Bez 
modlitby za vlastní 
víru toho mnoho ne-
dokážeme a naopak 
při růstu naší víry se 
stanou mnohé před-
měty našich modliteb 
zbytečnými. Nikdo z 
nás zřejmě v tomto 
světě utkání se se 
zlem neuhne. Bude 
jím vyzkoušen. Je 
zbytečné se bát, je 

nesmyslné chytračit a chtít být při tom 
Kristovým. Je nutné umět ztratit a prohrát 
pro Krista, tedy pro lásku a pravdu, která 
před Bohem obstojí. Jen tak náš život při-
nese ovoce a nebude zmařen tím, že bude 
chtít zachovat sám sebe. Je to velmi těžké. 
V síle víry je to ale možné.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 3. 10.  

Gal 1,6-12 

Žl 111,1-2.7-8.9+10c 
Lk 10,25-37 

Kněz i levita měli málo ča-

su, byli zaneprázdněni služ-

bou Hospodinu. Cesta k Ně-

mu však vede skrz záchranu 

zbitých, zapomenutých. 
 

ÚTERÝ 4. 10.  památka 

sv. Františka z Assisi 

Gal 1,13-24 

Žl 139,1-3.13-14ab.14c-15 

Lk 10,38-42 

 „Pane, řekni jí něco, rozsuď 

nás, nenech to tak“, říkáme i 

my často v modlitbě. Spoči-

nutí u Pánových nohou je 

však možné i při práci pro 

druhé. 
 

STŘEDA 5.10.  

Gal 2,1-2.7-14 

Žl 117,1.2 

Lk 11,1-4 

Chuť naučit se správně mod-

lit! Máme ji? Není pro mě 

modlitba stereotypem, přítě-

ží? Základní prosby načrtnu-

té Pánem ať jsou pro mou 

duši jakoby dechem… 
 

ČTVRTEK 6. 10.  

Gal 3,1-5 

Lk 1,69-70.71-72.73-75 

Lk 11,5-13 

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty 
však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty 
však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bez-
práví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a 
násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmá-
há se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš 
vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl 
každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě 
čeká vidění, spěje však k naplnění a nezklame. 
I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě 
se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo 
nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude 
žít pro svou věrnost.“ 

Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Boží-
ho daru, který ti byl dán vzkládáním mých ru-
kou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, 
ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se 
nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se 
nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Na-
opak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže 
spojené s hlásáním evangelia.  

1. čtení Hab 1,2-3; 2,2-4 

2. čtení 2 Tim 1,6-8.13-14 

Žalm 95 

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu!  
Nezatvrzujte svá srdce! 

 
Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme ská-
lu své spásy, – předstupme před něho s chvalo-
zpěvy – a písněmi mu zajásejme! 
Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme 
před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on 
je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce 
vedené jeho rukou. 
Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – 
„Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako 
tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši 
otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“ 
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Texty k rozjímání 

Po Ježíšově povzbuzení si 

musím uvědomit rozdíl mezi 

modlitbou „vyplněnou“ a 

„nevyslyšenou“. On často 

dává ve své velkorysosti vě-

ci jiné a někdy i na jiná mís-

ta. 

 

PÁTEK 7. 10. památka  

Panny Marie Růžencové 

Gal 3,7-14 

Žl 111,1-2.3-4.5-6 

Lk 11,15-26 

Ježíšovi mám poskytnout 

své prázdné nitro, aby je na-

plnil. Pokud ne, uhnízdí se 

tam všelicos… Platí to 

zvláště dnes, kdy jsme zahl-

ceni komunikačními techno-

logiemi. 

 

SOBOTA 8. 10.  

Gal 3,22-29 

Žl 105,2-3.4-5.6-7 
Lk 11,27-28 

Pokaždé, když slyšíme Boží 

slovo a zachováváme ho, 

jsme spojeni příbuzenstvím 

se samotnou Marií, matkou 

Ježíšovou! 

 

NEDĚLE 9. 10.  

28. neděle v mezidobí 

2 Král 5,14-17 

2 Tim 2, 8-13 

Lk 17, 11-19 

Evangelium Lk 17,5-10 

Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode 
mě slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu 
Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad 
opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí. 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 8. 10. 
Děrné - 17:00 
Lukavec - 18:00 
Neděle 9. 10. 
Stachovice - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Vrchy - 10:30  
♣ Na tento týden připadá první pátek v měsíci. 
V průběhu týdne budeme navštěvovat nemoc-
né. Příležitost ke svátosti smíření ve farním 
kostele bude v pátek od 17 hodin. 
♣ V úterý slavíme památku sv. Františka 
z Assisi. Při mši svaté ve Stachovicích  
a Fulneku se budeme společně modlit na 
přímluvu tohoto světce. 
♣ Ve středu si připomínáme sv. Faustynu 
Kowalskou. Zveme na mši svatou  

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“  
Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné 
zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a 
přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když 
někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, 
řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a 
sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: 
‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, 
dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst 
a pít ty.’ Děkuje snad potom tomu služebníko-
vi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, 
až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, 
řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, 
co jsme byli povinni udělat.’ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             2.10. – 9.10.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   2.10. 
 
Út   4.10. 
Čt   6.10.     
Pá   7.10. 
Ne   9.10.  

Za křestní a biřmovací rodiče  
a † Otýlii Vidlákovou a † rodinu 
Na úmysl dárce 
___________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 

Ne   2.10. 
 
 
St    5.10.     
So   8.10.  

Za † rodiče a bratry Papřokovy,  
za † Miroslava Lyčku, za † a živou 
rodinu 
Za členy živého růžence 
17:00 Za † Bohumíra Storzera,  
rodiče a bratra 

Ne   2.10. 
Čt   6.10.     
So   8.10.  

Za † Vlastu Davidovou 
Za členy živého růžence 
18:00 Za † rodinu 

Ne   2.10. 
 
 
Út   4.10. 
Ne   9.10.  

Za † rodiče Vaněčkovy, syny, dceru, 
zetě, snachu, Romana Mročka,  
rodiče Matušů a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za † Rostislava Vojkůvku a živou 
rodinu 

Ne   2.10. 
 
 
Ne   9.10.  

Za † Margitu a Jindřicha Denešovy, 
syny, snachu Janu a † vnučku Janu  
Kovářovou 
Za † Františka a Blaženu Homolovy,   
a za † Marii Bednaříkovou, manžela 
a za celou rodinu 

Děrné 

do Děrného.  
♣ Od středy v kostele v Děr-
ném po mši svaté obnovíme 
adorační modlitby za naší 
farnost, které před prázdni-
nami probíhaly ve farním 
kostele. Modlitba potrvá při-
bližně hodinu a bude ukon-
čena eucharistickým požeh-
náním.  
♣ Říjen je mariánský měsíc 
modlitby posvátného růžen-
ce. Zveme ke společné mod-
litbě růžence v rodinách  
a před mší svatou v naších 
kostelích.  
♣ V pátek 7. října slavíme 
památku Panny Marie Rů-
žencové. Zveme na mši sva-
tou v 18 hodin do kostela ve 
Fulneku. 
♣ Seniorům nabízíme spo-
lečné putování na Ma-
riastein, které se uskuteční 
ve středu 12. října. Pojedeme 
společně auty, sraz v 9 hodin 
na náměstí. Přihlásit se mů-
žete do neděle 9. října, kon-
taktní osoby jsou o. Jozef,  
p. Golichová, p. Chrástková.  
♣ Na stránkách farnosti je 
farní kalendář. 
♣ U příležitosti pouti minis-
tranů modleme se za jejich 
službu u oltáře, aby se 
ochotně zapojovali nejen v 
neděli, ale i přes týden. 


