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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost svaté Hedviky                        16. října                                           neprodejné  

K zamyšlení 

Svatá Hedvika  
řeholnice, patronka Slezska, Polska, 
Berlína, Vratislavi, Třebnice, Krakova a 
také vyhnanců z vlasti a snoubenců 
Narodila se kolem roku 1174 na hradě 
Andechsu v Bavorsku jako dcera vévody 
Bertholda IV. Když jí 
bylo pět let, svěřili 
rodiče její výchovu 
sestrám benediktin-
kám v Kitzingen. Pro-
vdala se r. 1186 za 
slezského vévodu Jin-
dřicha I. a měla s ním 
čtyři syny a tři dcery. 
Vynikala láskou a 
dobročinností k 
chudým a nemocným. 
Vštěpovala základy 
víry svaté Anežce 
České (1208–1211) a byla tetou svaté 
Alžběty Uherské. Po smrti svého manže-
la (r. 1238) vstoupila do kláštera cister-
ciaček v Trzebnici (severně od Vratisla-
vi), který sama založila (r. 1202), a její 
nejmladší dcera Gertruda tam byla 
abatyší. Všechny ostatní její děti zemře-
ly ještě za jejího života. Zemřela 15. 10. 
1243 v Trzebnici. Roke 1267 byla pro-
hlášena za svatou a její tělo bylo uloženo 
v trzebnickém klášterním kostele. 
 
V životě svaté Hedviky je dobře vidět, 
jak si ji Bůh vedl skrze poslušnost. Když 
rodiče rozhodli, že Hedvika půjde na 
výchovu do kláštera benediktinek, muse-
la poslechnout, protože byla ještě malá. 

Když rodiče rozhodli, že se vrátí domů, aby 
ji mohli provdat, zase poslechla. V jejich 
rozhodnutí a v poslušnosti viděla plnění 
Boží vůle. 
I my se můžeme ocitnout v situaci, kdy se 
nám nelíbí nějaká rozhodnutí. Nejraději 
bychom si to udělali podle svého. Posluš-

nost pro nás neznamená 
omezování, ale cestu, 
kde se můžeme učit 
sebeovládání a pokoře. 
Hedvika se v životě 
učila zříkat svých před-
stav. Mnoho věcí si 
představovala a chtěla 
jinak. Čekala ji cesta do 
cizí země. Netrucovala, 
nebyla mrzutá a naštva-
ná, že je skoro všechno 
jinak, než sama chtěla.  

A to je úkolem nás všech. S důvěrou a bez 
mrzutostí přijímat i to, co se nám nehodí. 
Učme se Pánu Bohu odevzdávat i to, co se 
nám nelíbí. 
 

Svatá Hedviko,  
patronko naší diecéze, 

 vypros nám sílu darovat se  
s láskou našim rodinám  

a vnímat potřeby našich bližních. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 17. 10. 
Ef 2,1-10 
Žl 100,2.3.4.5 
Lk 12,13-21 
Není naše civilizace posta-
vena na spekulaci s majet-
kem? Chamtivost a shro-
mažďování je i dnes nebez-
pečné pro vztah k Bohu i k 
druhým. 
 
ÚTERÝ 18. 10.  
svátek sv. Lukáše 
2 Tim 4,9-17b 
Žl 145,10-11.12-12ab.17-18  
Lk 10,1-9 
Jediný Lukáš, „milý lékař“, 
je v těžké chvíli s Pavlem. 
Ať je nám vzorem svou stá-
lostí a při spolupráci v 
církvi! Jeho evangeliu vděčí-
me mimo jiné za vyobrazení 
Mariiny osobnosti a za zprá-
vy o Ježíšově dětství. 
 
STŘEDA 19. 10. 
Ef 3,2-12 
Iz 12,2-3.4bcd.5-6 
Lk 12,39-48 
Když si uvědomím, co vše 
od Pána mám, musí to vést k 
povzbuzení ve službě. Roz-
hodně ne pro strach z ran 
holí, ale právě kvůli tomu 
všemu, co mi On dává… 
 
ČTVRTEK 20. 10. 
Ef 3,14-21 
Žl 33,1-2.4-5.11-12.18-19 
Lk 12,49-53 

Šťastný muž dobré ženy! Počet jeho dnů je 
dvojnásobný. Řádná žena dělá svému muži 
radost, takže muž prožívá svá léta v pokoji. 
Řádná žena – to je dobrý úděl, který je popřán 
bohabojným. Ať bohatý, nebo chudý, má spo-
kojené srdce a vždy ukazuje veselou tvář. Pů-
vab ženy blaží jejího muže, její rozumnost 
osvěžuje jeho síly. Mlčenlivá žena je dar od 
Pána, nic nevyváží dobře vychovanou ženu. 
Nad všechen půvab je cudná žena, neocenitel-
ná je čistá duše. Slunce vycházející na výši-
nách Páně – to je krása dobré ženy v uspořáda-
ném domě. 

Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má 
víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra 
spasit? 
Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se 
obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a 
někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! 
Zahřejte se a najezte se“ - ale nedáte jim, co 
potřebují pro své tělo, co je jim to platné? 
Stejně tak je tomu i s vírou: Když se neproje-
vuje skutky, je sama o sobě mrtvá. 

1. čtení Sir 26, 1 - 4. 16 - 21 (řec. 1 - 4.13 -16) 

2. čtení Jak 2,14-17 

Žalm 128 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 
 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo 
kráčí po jeho cestách. Budeš jísti z výtěžku 
svých rukou, bude ti blaze a dobře. 
Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř 
tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv 
kolem tvého stolu. 
Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hos-
podina. Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, abys 
viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého 
života.  
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Texty k rozjímání 

Oheň, rozdělení. Různost a 
neporozumění mezi lidmi – 
ovšem právě jen kvůli posto-
jům k Ježíšovi – jsou zde 
jím samým ospravedlnitelné. 
K Ježíšovu následování ne-
patří „pohoda“ za každou 
cenu. 
 
PÁTEK 21. 10. 
Ef 4,1-6 
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6 
Lk 12,54-59 
Ježíšova výtka „jak to, že 
dovedete posoudit tuto do-
bu“ bude určena i mně, po-
kud se nezměním a ustrnu ve 
svém zakonzervovaném po-
jetí víry. Náš Pán i zde nabá-
dá k pochopení procesu dě-
jinnosti, k inkulturaci evan-
gelia. 
 
SOBOTA 22. 10.   
nezávazná památka  
sv. Jana Pavla II., papeže 
Ef 4,7-16 
Žl 122,1-2.4-5 
Lk 13,1-9 
Kolikrát Pán projevil vůči 
mně svoji trpělivost! Kéž se 
toto poznání promítne do 
mého vztahu k bližním. Chci 
být velkorysejší! 
 
NEDĚLE 23. 10. 
30. neděle v mezidobí 
Sir 35,15b-17.20-22a 
2 Tim 4,6-8.16-18 
Lk 18,9-14 

Evangelium Lk 17, 11-19 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 22. 10. 
Stachovice - 17:00 
Lukavec - 18:00 
Neděle 23. 10. 
Děrné - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Vrchy  - 10:30  
♣ Říjen je mariánský měsíc modlitby posvátné-
ho růžence. Zveme ke společné modlitbě  
♣ Na mši svatou s katechezí pro děti a mládež 
zveme v pátek 21. října. Nácvik písní začne 
v 17 hodin. Po mši svaté zveme na spolčo. 
♣ Na večer chval - modlitbu doprovázenou 
kapelou a zpěvem jste zváni v sobotu 22. října 
v 19:30 do kostela ve Fulneku.  
♣ V letošním roce připadne světový den misií 
na 23. října. V naší farnosti je dlouholetou tra-
dicí oslavit společně s celým světem tzv. misij-
ní neděli, kdy své modlitby a dary obracíme 
směrem k potřebným v rozvojových zemích. 
Papežské misijní dílo můžete podpořit při ne-
dělní sbírce, dále si budete moci zakoupit také 
čaje, čokoládu nebo kávu z produkce zeměděl-
ců z rozvojových zemí pod značkou Fair Trade, 
Misijní kalendáře a Misijní koláč. Prosíme 
všechny, kteří rádi pečou, o napečení koláčů, 
buchet, cukroví. Své dobroty přineste na faru 
v sobotu 22. října od 16 do 17 hodin. Pokud 
byste se chtěli zapojit do příprav, kontaktujte 

Za Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. 
Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem 
něho sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje mat-
ka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" 
Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji 
příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli 
dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka 
a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli 
Boží, to je můj bratr i sestra i matka." 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         16.10. – 23.10.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 16.10. 
 
Út  18.10. 
Čt  20.10.     
Pá  21.10. 
 
Ne 23.10.  

Prosba o Boží požehnání, zdraví  
a ochranu pro celou rodinu 
__________________________ 
__________________________ 
Za † rodiče Ehlerovy, zetě a Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Na úmysl dárce 

Ne 16.10. 
St   19.10. 
Ne 23.10.  

7:30 za rodinu Gebauerovu a Sokolovu 
Mše svatá za farnost 
7:30 Za † a živou rodinu Mocovu  
a Heinrichovu  

Ne 16.10. 
Čt  20.10.     
So 22.10.  

Richtrová 
Za † Františku a Josefa Sokolovy 
18:00 Za † rodiče Moniakovy 

So 15.10. 
 
Út  18.10. 
 
So 22.10.  

17:00 Za † Marii a Vladislava  
Vaněčkovy a živou rodinu  
Za † rodinu Hrstkovu, Vaněčkovu  
a Černochovu 
17:00 Za † Michala Růčku, manželku, 
syna, rodiče z obou stran a živou  
rodinu 

So 15.10. 
 
 
Ne 23.10.  

18:00 Za † Ludvíka Sedláka,  
Vladimíra Kavana a Jarmilu  
Hlubkovou 
Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče 
a sourozence z obou stran 

Děrné 

prosím: Antonína Svobodní-
ka ve Fulneku, Ivanu Vitou-
lovou v Děrném a Terezii 
Hrabálkovou v Lukavci 
♣ Na jedinečný večer plný 
hudební produkce, divadla, 
projekce a evangelia 
„Godzone tour“ se bude ode-
hrávat v Ostravě 25. října  
v čase od 18 do 21 hodin.  
I letos je vstup na akci bez-
platný. 
♣ V úterý 1. listopadu slaví-
me slavnost Všech svatých  
a ve středu 2. listopadu 
vzpomínku na všechny věr-
né zemřelé. 
♣ V neděli 30. října v 16 
hodin – pobožnost za zemře-
lé na hřbitově ve Fulneku. 
♣ Pořad bohoslužeb 
v kostele ve Fulneku: 
Pondělí 31. října – 18:00   
- mše svatá ze slavnosti 
Všech svatých  
Úterý 1. listopadu – 8:00   
- mše svatá 
Středa 2. listopadu - 18:00 
- mše svatá 
♣ Mše svaté s pobožností za 
věrné zemřelé na hřbitově 
budou na vesnicích takto:  
Neděle 30. října  
14:00 – Jerlochovice  
Pondělí 31. října  
16:00 - Vrchy 
Úterý 1. listopadu  
16:00 – Stachovice 
18:00 – Lukavec 
Středa 2. listopadu  
16:00 – Děrné. 
 


