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

D E N   P Á N Ě 
33. neděle v mezidobí                       13. listopadu                                     neprodejné  

Papež František - Nejde o konec dějin, nýbrž o jejich cíl 

Evangelium této předposlední neděle 
liturgického roku nám podává Ježíšovu 
řeč o konci časů. Ježíš ji pronesl před 
Jeruzalémským chrámem, jehož stavba 
byla pro svoji impozantnost a krásu lid-
mi obdivována. On však prorokuje, že 
z celé této nádhery a velkoleposti chrá-
mu »nezůstane kámen na kameni, všech-
no bude rozbořeno«. Zboření chrámu 
předpovězené 
Ježíšem není ani 
tak předobra-
zem konce dějin, 
jako spíše je-
jich cíle.  
Používá dva 
zdánlivě rozpor-
né obrazy. První 
je hrůzostrašný: 
katastrofy, války, 
hladomory, 
vzpoury a proná-
sledování; druhý uklidňuje: »ani vlas 
z hlavy se vám neztratí«. Nejprve je to 
realistický pohled na dějiny, které jsou 
poznamenány pohromami a také nási-
lím, otřesy, jež zraňují tvorstvo, náš spo-
lečný dům a lidskou rodinu, která v něm 
přebývá, i samu křesťanskou obec. Po-
mysleme na množství dnešních válek a 
pohrom! Druhý obraz, zahrnující Ježí-
šovo ubezpečení, představuje postoj, 
který má zaujímat křesťan, když prožívá 
dějiny, charakterizované násilím a proti-
venstvím. 
A jaký je tento křesťanský postoj? Je to 
naděje v Boha, který umožňuje nenechat 

se zdeptat tragickými událostmi. Ty jsou 
naopak »příležitostí ke svědectví«. Kristovi 
učedníci nemohou zůstat otroky strachu a 
úzkostí, jsou povoláni přebývat v dějinách, 
učinit přítrž ničivé síle zla v jistotě, že když 
prokazují dobro, vždycky je provází pečli-
vá a upokojující Pánova něha.  
Pán nás volá ke spolupráci na tvorbě dějin, 
abychom se spolu s Ním stali tvůrci pokoje 

a svědky naděje 
v budoucí spásu a 
vzkříšení. Víra nám 
umožňuje putovat 
občas křivolakými 
cestami s Ježíšem 
v jistotě, že síla Je-
ho Ducha přemáhá 
síly zla a podrobuje 
moci Boží lásky. 
Láska je svrchovaná 
a mocnější, protože 
je Bohem: Bůh je 

láska. Příkladem toho jsou křesťanští mu-
čedníci, kteří existují i v naší době, je jich 
více než bylo v počátcích a navzdory pro-
následování jsou to muži a ženy pokoje. 
Předávají nám odkaz, který je třeba střežit a 
napodobovat, totiž evangelium lásky a mi-
losrdenství. Toto je nejcennější poklad, 
který nám byl dán, a nejúčinnější svědectví, 
které můžeme vydat svým současníkům, 
když odpovídáme na nenávist láskou a na 
urážku odpuštěním. I v každodenním živo-
tě, když se nám dostává příkoří, cítíme bo-
lest, ale je nezbytné ze srdce odpustit. Když 
cítíme, že jsme nenáviděni, modleme se 
s láskou za toho, kdo nás nenávidí. 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

Pondělí 14. 11. 

Zj 1,1-4; 2,1-5a 

Žl 1,1-2.3.4+6 

Lk 18,35-43 

I já mohu v modlitbě prosit: 

Pane, ať vidím! Skrze víru 

mohu vidět to, co je druhým 

skryté… 

 

ÚTERÝ 15. 11. 

Zj 3,1-6.14-22  

Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5 

Lk 19,1-10 

Zdánlivý život, zdánlivé, ne-

zapálené křesťanství. Takové 

je určeno k „vyplivnutí z úst“. 

Nechutná. Musím to změnit a 

začít u sebe! 

 

STŘEDA 16. 11. 

Zj 4,1-11 

Žl 150,1-2.3-4.5-6 

Lk 19,11-28 

Nebeská služba Bohu, ne-

beská liturgie! Čtyři bytosti, 

po stranách trůnu majestátu, 

mohou představovat radost-

nou zvěst o Kristu. Radost z 

evangelia. Víc není potřeba. 

 

ČTVRTEK 17. 11.  

Památka sv. Alžběty  

Uherské, řeholnice 

Zj 5,1-10 

Žl 149,1-2.3-4.5-6A+9B 

Lk 19,41-44 

Jan naříká nad tím, že se ne-

najde nikdo vhodný k tomu, 

Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se 
stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí 
bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví 
Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen 
ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slun-
ce spravedlnosti, které má na svých křídlech uz-
dravení.  

1. čtení Mal 3,19-20a  

2. čtení 2 Sol 3,7-12  

Žalm 98 

Přišel Hospodin,  
aby spravoval národy podle práva. 

 
Hrejte Hospodinu na citeru, – na citeru a s dopro-
vodem zpěvu, – za hlaholu trub a rohů, – jásejte 
před králem Hospodinem! 
Zahuč, moře, a vše, co je naplňuje, – svět i všich-
ni, kdo jej obývají. – Řeky, tleskejte rukama, – 
hory, spolu zajásejte! 
Před Hospodinem, že přišel, – že přišel, aby spra-
voval zemi, – aby spravoval svět ve spravedlnosti 
– a národy podle práva. 

Bratři! Víte sami, jak nás máte napodobovat. 
Když jsme byli u vás, nezaháleli jsme ani jsme 
chleba nejedli od nikoho zadarmo. Naopak: ve 
dne v noci jsme se lopotili, abychom nikomu z 
vás nebyli na obtíž. Ne že bychom na to neměli 
právo, ale dáváme vám sami sebe za vzor, který 
byste mohli napodobovat.  
Ano, už tehdy, když jsme byli u vás, přikazovali 
jsme vám: „Kdo nechce pracovat, ať nejí.“ A teď 
slyšíme, že někteří z vás žijí zahálčivě a vůbec 
nepracují, ale jsou velmi zaměstnáni věcmi, do 
kterých jim nic není.  
Takovým lidem důrazně přikazujeme mocí, kte-
rou máme od Pána Ježíše Krista, aby v klidu pra-
covali a jedli chléb, na který si sami vydělají.  
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Texty k rozjímání 

Když někteří mluvili o chrámu, jakými krásnými 
kameny a pamětními dary je ozdoben, řekl Ježíš: 
„Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte, nezůstane 
kámen na kameni, všechno bude rozbořeno.“ Ze-
ptali se ho: „Mistře, kdypak se to stane? A jaké 
bude znamení, že to už nastává?“ Odpověděl: 
„Dejte si pozor, abyste se nenechali svést! Mnozí 
lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou ří-
kat: ‘Já jsem to!’ a ‘Ten čas je tady!’ Nechoďte 
za nimi! Až pak uslyšíte o válkách a vzpourách, 
neděste se, neboť to se musí stát napřed, ale ne-
bude hned konec.“ Potom jim řekl: „Povstane 
národ proti národu a království proti království, 
budou velká zemětřesení, na různých místech 
hlad a mor, hrozné úkazy a velká znamení na 
nebi. Ale před tím vším vztáhnou na vás ruce, 
budou vás pronásledovat, vydávat synagogám na 
soud a do vězení, budou vás předvádět před krále 
a vladaře pro mé jméno. To vám dá příležitost k 
svědectví. Vezměte si tedy k srdci toto: Nepřipra-
vujte se předem, jak se hájit. Vždyť já vám dám 
výmluvnost i moudrost, které nedovedou odolat 
ani odporovat žádní vaši protivníci. Budete zra-
zováni i od vlastních rodičů a sourozenců, pří-
buzných a přátel, a některé z vás usmrtí. Budete 
pro jméno mé ode všech nenáviděni. Ale ani vlas 
z hlavy se vám neztratí. Trpělivostí zachráníte 
svou duši.“  

aby otevřel popsaný svitek. 

Na konci církevního roku mo-

hu litovat promarněných pří-

ležitostí. Ale Kristovo vítěz-

ství je konečné! I přes naši 

nedostatečnost. 

 

PÁTEK 18. 11.  

Nezávazná památka  

Posvěcení římských bazilik 

svatých apoštolů Petra  

a Pavla. 

Zj 10,8-11 

Žl 119, 14.24.72.103.111.131 

Lk 19,45-48 

Sladkost i hořkost svitku při-

pomíná polaritu světa a vývo-

je. Odhodlání přijmout realitu 

a zvěstovat poselství dál! Vý-

zva i pro mě… 
 

SOBOTA 19. 11. 

Zj 11,4-12 

Žl 144,1.2.9-10 

Lk 20,27-40 

Vítězství všech, kdo svědčí 

svým utrpením o Kristu. Svě-

dek (řec. martyr) je postaven 

vítězně na odiv těm, kdo jej 

likvidovali. Obraz Pána a jeho 

církve. 

 

NEDĚLE 20. 11. 

Slavnost Ježíše Krista Krále 

2 Sam 5,1-3 

Kol 1,12-20 

Lk 23, 35-43 

Evangelium Lk 21,5-19  

♣ V neděli 20. listopadu bude platit pravidelný 
nedělní pořad bohoslužeb: 
Stachovice     7:30 
Děrné     8:00 
Fulnek     9:00 
Lukavec a Vrchy  10:30. 
♣ V tomto týdnu nebudou ve Fulneku a na vesni-
cích slouženy bohoslužby. Ve Fulneku bude pou-
ze mše svatá v pátek. Odpolední adorace nebu-

Ohlášky 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         13.11. – 20.11.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 13.11. 
Pá  18.11. 
 
Ne 20.11.  

Za † Josefa Kubového a živou rodinu 
Poděkování za dar života s prosbou  
o Boží požehnání pro celou rodinu 
Za † Jana Petráše a rodinu Petrášovu  
a Zobaníkovu 

So 12.11. 
 
Ne 20.11.  

16:30 Za † Annu Patermannovou  
a syny, za duše v očistci 
Za † Annu Kolovratovou a celou její 
živou a  † rodinu 

Ne 13.11. 
Ne 20.11.  

__________________________ 
Za Roberta Sokola 

Ne 13.11. 
 
 
Ne 20.11.  

Za † Marii a Jana Cihlářovy, rodiče  
z obou stran, sourozence a živou  
rodinu 
Poutní mše svatá za farnost 

So 12.11. 
 
 
 
Ne 20.11.  

18:00 Na poděkování Pánu Bohu  
za dožití 70 a 80 let života  
a za † rodiče, dceru Miroslavu  
a † manžele Kovačíkovy  
Za † Jaroslava Štverku a celou živou 
rodinu 

Děrné 

dou ve Fulneku v úterý a ve 
čtvrtek. 
♣ Na poutní mši svatou ke 
svaté Kateřině Alexandrijské 
do Stachovic zveme v neděli 
20. listopadu  v 7:30. 
♣ V týdnu od 13. do 20.  lis-
topadu bude probíhat Týden 
modliteb za mládež. Vyvrcho-
lením Týdne modliteb bude 
BISCUP (diecézní setkání 
ostravsko-opavské mládeže s 
otcem biskupem). Letos při-
padá setkání na víkend 18. – 
20. listopadu a bude se konat 
v Opavě. Více na webu: 
www.diecezko.doo.cz.  
♣ Zveme na tradiční oslavu 
konce církevního roku. Cír-
kevní silvestr naší farnosti 
letos proběhne v sobotu  
26. listopadu v sále U Jindři-
cha v Lukavci od 17 hodin. 
Těšit se můžete na tanec, zá-
bavný program, občerstvení, 
dětský koutek, a také společ-
nou modlitbu k začátku ad-
ventní doby. Cena vstupného 
je 50 Kč pro jednotlivce, nebo 
150 Kč pro rodinu. 
♣ Dobu adventní, dobu oče-
kávání a ztišení se před váno-
cemi prožijeme v letošním 
roce při rorátních mších sva-
tých: 
úterý  Fulnek   6:45 
středa  Děrné   6:45  
čtvrtek Lukavec  6:45  
pátek Fulnek             18:00 
Prosíme rodiče o připravení 
lucerniček. 

https://diecezko.doo.cz/index.php

