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

D E N   P Á N Ě 
31. neděle v mezidobí                        30. října                                         neprodejné  

K zamyšlení 

Dnešní evangelium nám umožňuje do-
provázet Ježíše, který se cestou do 
Jeruzaléma zastavuje v Jerichu. Vítá jej 
tam obrovský zástup lidí, mezi nimiž je 
muž jménem Zacheus, velitel celníků, 
tedy těch židů, kteří vybírali daně pro 
římské imperium. Byl bohatý nikoli po-
ctivou prací, nýbrž 
vymáháním „úplatků“, 
a proto byl velice opo-
vrhován. Zacheus »by 
rád uviděl Ježíše«; 
nechtěl ho potkat, ale 
byl zvědavý. Chtěl 
vidět, »jak vypadá« 
ten, o kterém slyšel 
říkat mimořádné věci. 
A poněvadž byl malé 
postavy, vylezl na 
strom, »aby ho viděl«. 
Když Ježíš přišel k 
tomu místu, podíval se 
nahoru a spatřil jej. 
Toto je důležité: první, kdo se podíval 
není Zacheus, nýbrž Ježíš, který mezi 
tvářemi mnoha jiných lidí, kteří jej ob-
klopovali, hledal právě Zachea. Pánův 
slitovný pohled nás dostihuje dříve než 
si sami všimneme, že potřebujeme být 
spaseni. Tímto pohledem božského Mis-
tra začíná zázrak obrácení hříšníka z 
Jericha. Ježíš jej skutečně volá a nazývá 
jej jménem: »Zachee, pojď rychle dolů: 
dnes musím zůstat v tvém domě«. Nevy-
čítá mu, „nedělá mu kázání“; říká, že 
musí jít k němu. „Musí“, protože taková 
je vůle Otcova. A třebaže lidé reptají, 
Ježíš vstupuje do domu tohoto veřejného 
hříšníka. 

Také nás by toto Ježíšovo jednání pohorši-
lo. Projevy opovržení a odmítání vůči hříš-
níkovi však nevedou k ničemu jinému než 
k jeho izolaci a zatvrzelosti ve zlu, kterého 
se dopouští proti sobě a proti pospolitosti. 
Bůh totiž odsuzuje hřích, ale hledá záchra-
nu hříšníka, hledá jej, aby ho znovu uvedl 

na správnou cestu. Kdo 
nikdy nepocítil, že je hle-
dán Božím smilováním, 
stěží pochopí mimořád-
nou velikost gest a slov, 
kterými se Ježíš obrací k 
Zacheovi. 
Přijetí a pozornost, kte-
rých se mu od Ježíše do-
stává, přimějí tohoto mu-
že k rázné změně smýšle-
ní. V jediném okamžiku 
si uvědomí, jak ubohý je 
život, který lpí na peně-
zích za cenu okrádání 
druhých a obdržených 

projevů jejich opovržení. Mít Pána u sebe 
doma mu umožňuje vidět všechno jinýma 
očima a také s trochou té laskavostí, kterou 
Ježíš pohlédl na něho. Změní se rovněž 
jeho pohled na peníze a způsob, jak s nimi 
zacházet. Hrabivost je nahrazena štědrostí. 
Rozhodne se totiž darovat polovinu svého 
majetku chudým a vrátit čtyřnásobek kaž-
dému, koho ošidil. Zacheus díky Ježíši zjis-
tí, že milovat je možné zdarma; dosud byl 
chamtivý, nyní se stává štědrým; líbilo se 
mu hromadit, nyní má radost z toho, že mů-
že rozdávat. Setkání s Láskou a objev, že je 
milován navzdory svým hříchům, jej us-
chopňuje mít rád druhé a z peněz činit zna-
mení solidarity a pospolitosti. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 31. 10. 
Flp 2,1-4 
Žl 131,1.2.3 
Lk 14,12-14 
Nezištnost. Ta se má však 
projevit i v postoji k Bohu. 
Nekonat věci pro okamžik 
„vzkříšení spravedlivých“. 
Ale prostě z lásky. 
 

ÚTERÝ 1. 11.  
slavnost Všech svatých 
Zj 7,2-4.9-14 
Žl 24 (23), 1-2.3-4ab.5-6  
1 jan 3,1-3 
Mt 5,1-12a 
 

Svatost – otevřenost vůči Bo-
hu a splynutí s jeho dobrotou. 
Dnes se mohu zamýšlet nad 
tím, kolik nekanonizovaných 
světců jsem v životě potkal. 
Je totiž dost lidí, pro které 
text blahoslavenství předsta-
vuje návod k životu. 
 

STŘEDA 2. 11. vzpomínka 
na všechny věrné zemřelé 
Mdr. 3,1-9 
Žl 116 
Řím 8,14-23 
Mt 25,31-46 
Víra ve vzkříšení člověkova 
těla – tedy celého člověka – je 
v této knize ze 2. stol. před 
Kristem jasně vyjádřena. Mě 
osobně má myšlenka na 
vzkříšení naplnit nadějí na 
shledání s těmi, kterým mod-
litbou mohu pomáhat… 
 

ČTVRTEK 3. 11. 
Flp 3,3-8a 
Žl 105,2-3.4-5.6-7 
Lk 15,1-10 
Pánu i dnes záleží na těch 
„ztracených“. Pokud se počí-
tám mezi těch 99, nesmím si 

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na va-
hách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. 
Ty však máš slitování se vším, protože můžeš 
všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby děla-
li pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic 
si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys 
něco nenáviděl, nestvořil bys to. Jak by něco 
mohlo trvat, kdybys to nechtěl, nebo se uchovat, 
kdybys to nepovolal k bytí? Ale ty máš na všech-
no ohled, poněvadž je to tvé, vládce, milující ži-
vot, neboť tvůj nepomíjející duch je ve všem. 
Proto zbloudilé trestáš ponenáhlu a napomínáš 
tím, že jim vyčítáš to, čím hřešili, aby zbaveni 
své špatnosti věřili v tebe, Pane. 

Bratři! Bez přestání se za vás modlíme, aby vás 
učinil náš Bůh hodnými dober, ke kterým vás 
povolal, a svou mocí zdokonalil, že budete mít 
vždycky zálibu v konání dobra a vaše víra aby se 
projevovala skutky. Pak bude jméno našeho Pána 
Ježíše oslaveno skrze vás, a vy budete oslaveni 
skrze něho podle milosti našeho Boha a Pána 
Ježíše Krista. Pokud jde o dobu, kdy přijde náš 
Pán Ježíš Kristus a kdy se my u něho shromáždí-

1. čtení Mdr 11,22 – 12,2 

2. čtení 2 Sol 1,11 – 2,2 

Žalm 145 

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
 
Budu tě oslavovat, můj Bože, králi, – budu vele-
bit tvé jméno po všechny věky. – Každý den tě 
budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny 
věky. 
Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý 
a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem – 
a soucit má se všemi svými tvory. 
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla – a 
tvoji zbožní ať tě velebí! – Ať vypravují o slávě 
tvého království, – ať mluví o tvé síle.  
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech – a 
svatý ve všech svých činech. – Hospodin podpírá 
všechny, kdo klesají, – a pozvedá všechny sklíče-
né. 
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Texty k rozjímání 

stěžovat, že mi nevěnuje tolik 
pozornosti, zatímco hledá 
zatoulanou ovečku. 
 

PÁTEK 4. 11.  
památka sv. Karla  
Boromejského, biskupa 
Flp 3,17– 4,1 
Žl 122,1-2.4-5 
Lk 16,1-8 
Zde Pán nedává za vzor nepo-
ctivost! Ale chce nás inspiro-
vat. K tomu, abychom nabíze-
né možnosti využili podobně 
vynalézavě, jako to umí „děti 
světa“ v materiálních věcech. 
 

SOBOTA 5. 11. 
Flp 4,10-19 
Žl 112,1-2.5-6.8a+9 
Lk 16,9-15 
Dobře víme, že bohatství i 
dnes zatěžuje. Služba Bohu 
totiž vyžaduje celého člověka. 
Rozpolcenost však může být 
způsobena i existenčními sta-
rostmi… A za takto ohrožené 
chci víc prosit! 
 

NEDĚLE 6. 11. 
32. neděle v mezidobí 
2 Mak 7,1-2.9-14 
2 Sol 2,16 – 3,5 
Lk 20,27-38 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb:  
Sobota 5. 11. 
Stachovice - 16:30, Lukavec  - 18:00 
Neděle 6. 11. 
Děrné - 7:30, Fulnek- 9:00, Vrchy - 10:30 . 
♣ Děkujeme všem, kteří se zapojili do Misijní 
neděle, zejména pekařkám, dětem, které šly v 
průvodu a zpěvákům. Děkujeme také za vaši 
štědrost: farní sbírka 26 610, Misijní koláč 8 400 
Kč, výrobky Fair trade  4 100 Kč. Celková částka 
je 39 110 Kč. 
♣ V úterý 1. listopadu slavíme slavnost Všech 
svatých a ve středu 2. listopadu vzpomínku na 
všechny věrné zemřelé. 
♣ Dnes odpoledne ve 14 hodin zveme na mši 
svatou s pobožností za věrné zemřelé do Jerlo-
chovic. A v 16 hodin na hřbitov ve Fulneku, kde 
se budeme společně modlit za zemřelé.  
♣ Pořad bohoslužeb v kostele ve Fulneku: 
Pondělí 31. října - 18:00  - mše svatá ze slavnosti 

Evangelium Lk 19,1-10 

me, prosíme vás: nenechte si tak snadno poplést 
hlavu, či se dokonce polekat nějakým proroctvím 
nebo listem prý od nás poslaným, jako by ten den 
Páně měl už nastat. 

Ježíš vešel do Jericha a procházel jím. Byl tam 
jistý člověk, jmenoval se Zacheus. Byl to vrchní 
celník, velmi bohatý. Rád by uviděl Ježíše, jak 
vypadá, ale nemohl, protože tam bylo plno lidí a 
on byl malé postavy. Běžel napřed a vylezl na 
fíkovník, aby ho uviděl, protože tudy měl prochá-
zet. Když Ježíš přišel k tomu místu, podíval se 
nahoru a řekl mu: „Zachee, pojď rychle dolů: 
dnes musím zůstat v tvém domě.“ On rychle slezl 
dolů a s radostí ho přijal. Všichni, jakmile to uvi-
děli, reptali a říkali: „Vešel jako host k hříšníko-
vi!“ Zacheus se zastavil a řekl Pánu: „Polovici 
svého majetku, Pane, dám chudým, a jestli jsem 
někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásob-
ně!“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu 
spása. Vždyť i on je potomek Abrahámův. Syn 
člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“ 

Na základě dovolení Apoštol-
ské Penitenciárie mohou naší 
věřící získat plnomocné od-
pustky pro duše zemřelých, 
které potřebují očištění, už do 
25. října, pokud z vážných 
důvodů nemohou navštívit 
hřbitovy v obvyklé době od 2. 
do 8. listopadu. Podmínkou 
jsou známé úkony: přijetí svá-
tosti smíření, svaté přijímání, 
modlitba na úmysl Svatého 
otce. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých          30.10. – 6.11.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 30.10. 
 
Po  31.10. 
 
 
Út    1.11. 
St     2.11. 
Čt    3.11.     
Pá    4.11. 
Ne   6.11.  

Na poděkování Pánu Bohu za dar  
manželství 
18:00 Za † duchovní otce, kteří  
působili v naši farnosti  
a †  otce biskupa Františka Václava 
8:00 ________________________ 
18:00 Za zemřelé 
Mše svatá za farnost 
Za členy živého růžence 
Za † Jindřišku Šulkovou, Petra Šulka  
a živou rodinu 

So  29.10. 
St     2.11. 
Ne   6.11.  

17:00 Za † a živou rodinu Skočkovu 
16:00 Za zemřelé 
7:30 Za † Emilii Kolovratovou,  
manžela a za živou rodinu 

Ne 30.10. 
Út    1.11. 
Čt    3.11.     
So    5.11.  

David 
18:00 Za zemřelé 
Za členy živého růžence  
18:00 Za † Karla Parmu 

Ne 30.10. 
 
Út    1.11. 
So    5.11.  

Za † Ludmilu Horváthovou, rodiče  
z obou stran a živou rodinu 
16:00 Za zemřelé 
16:30 Za † rodinu Marethovu 

So 29.10. 
 
 
Po  31.10. 
Ne   6.11.  

18:00 Za † Františka Šuléře, rodiče  
a prarodiče, za † Pavlu Rašťákovou,  
za † rodiče Charles a Irene Strollo 
16:00 Za zemřelé 
Za † Stanislava Adamuse, rodiče,  
babičku a živou rodinu 

Děrné 

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 na 
vesnicích:  
Pondělí 31. října  
16:00 - Vrchy 
Úterý 1. listopadu  
16:00 – Stachovice 
18:00 – Lukavec 
Středa 2. listopadu  
16:00 – Děrné. 
♣ Při mši svaté s modlitbou 
za věrné zemřelé na vesnicích 
a ve středu v 18 hodin ve Ful-
neku se budeme společně 
modlit za ty, jejíchž jména 
napíšete na kartičky. 
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu se zasvětíme při mši 
svaté v pátek ve farním  kos-
tele. Příležitost ke svátosti 
smíření ve farním kostele bu-
de v pátek od 17 hodin. 
♣ V rámci nedělní mše svaté 
ve Fulneku zveme v neděli  
6. listopadu děti do společen-
ské místnosti  na nedělní kate-
chezi pro děti, která bude pro-
bíhat od 1. čtení do konce 
kázání.  
♣ Po mši svaté jste zváni do 
farní kavárny na dobrou kávu. 
♣ V pondělí 31. října ve 13:30 
se při mši svaté ve farním 
kostele rozloučíme s paní Ma-
rií Konvičkovou. Odpočinutí 
věčné dej jí, Pane, – a světlo 
věčné ať jí svítí. – Ať odpočí-
vá v pokoji. – Amen.  


