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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Ježíše Krista Krále              20. listopadu                                     neprodejné  

K zamyšlení - Ježíš je Mesiáš kralující z kříže 

Poslední neděli liturgického roku slaví-
me svátek Ježíše Krista, Krále celého 
stvoření. Vyvstává otázka, jak je to 
s Ježíšovou královskou důstojností.  Jed-
ná se o důstojnost toho, kdo až do konce 
miluje, odpouští, usiluje o společenství 
s lidmi, kteří jsou jeho bratřími. Je to 
panování toho, kdo kraluje „ze dřeva“, 
jak s oblibou říkávali církevní otcové. 
Nezapomínejme na to, že až když visel 
na kříži, byl nad jeho 
hlavu zavěšen nápis 
„židovský král“. 
Ježíš byl právě ukřižo-
ván, On, který je spra-
vedlivý po výtce. 
„Provinil se“ tím, že 
svým vlastním životem 
vykreslil tvář Boha, jenž 
je oním Otcem bezmez-
ně milujícím člověka, 
který upadl do hříchu. 
„Provinil se“ tím, že Boha učinil radost-
nou zvěstí pro všechny lidi. Ježíš je tedy 
přibit na kříž mezi dva lotry. A přesto i 
v této tolik ponižující situaci nikomu 
nevyhrožuje, neodplácí nenávist, jež se 
na něj valí ze všech stran, svou nenávis-
tí, ale přesně naopak projevuje sílu, když 
pronáší neslýchaná slova: „Otče, odpusť 
jim, vždyť nevědí, co činí“.  
Ježíš však znovu odmítá žít sám pro se-
be, odmítá prosit Boha, aby zasáhl 
v jeho prospěch mimořádným zázrakem, 
kterým by lidi donutil k tomu, aby za 
ním šli jako za někým, kdo je mocný 
v tomto světě. Ježíš přijímá, že přijde o 
svůj život, protože se svobodně rozho-
duje pro naplňování Otcovy vůle, a tak 
až do smrti pokračuje ve své poslušnosti. 
Ježíš prostě chápe, že poslušnost Boží 

vůli, která se po něm žádá – aby žil v lásce 
až po nejzazší mez –, s sebou nese to, aby 
byl spravedlivý a milující i za cenu vlastní-
ho života, o nějž přichází na popravišti jako 
nespravedlivě odsouzený lidskými autorita-
mi. Ano, Ježíš odmítá zachránit sám sebe. 
Také jeden z ukřižovaných lotrů Ježíše urá-
ží, když vidí, že jeho očekávání se nenapl-
ňují: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe 
i nás!“. Druhý, takzvaný „dobrý lotr“, do-

kládá, že pochopil, v čem 
vlastně spočívá Ježíšova 
královská důstojnost, a 
proto jedná ve smyslu bra-
trského napomenutí, když 
kárá druhého ukřižované-
ho. Zároveň uznává, že on 
sám se choval špatně, a 
proto také přijímá důsled-
ky svého chování. Uznává 
Ježíšovu nevinnost a obra-
cí se na něj s prosbou, 

čímž vyznává jeho eschatologickou králov-
skou důstojnost: „Ježíši, pamatuj na mě, až 
přijdeš do svého království“. Tento dobrý 
lotr je obrazem věřících a církve, kteří jsou 
v dějinách povoláni k tomu, aby vydávali 
svědectví o Ježíšově královské důstojnosti 
a sdíleli s ním jeho utrpení na kříži, prosili 
o příchod Božího království a očekávali 
slavný příchod Pána života na konci časů. 
Ježíš k dobrému lotrovi promlouvá takový-
mi slovy, jaká bychom si přáli my všichni 
slyšet v poslední hodině svého života: 
„Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou 
v ráji“. Ano, tohle je příslib určený celému 
lidstvu, tedy i zločincům a hříšníkům. Na 
nás je pouze to, abychom podanou ruku 
Božího milosrdenství přijali spolu s tím, že 
ztratíme svůj život pro Ježíše Krista, Mesi-
áše, jenž kraluje z kříže.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 21. 11.  

Památka zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě 

Zj 14,1-3.4b-5 

ŽL 24,1-2.3-4AB.5-6 

Lk 21,1-4 

U Otce je mnoho místa. To 

mě povzbuzuje. Dám si po-

zor, aby z mých úst vycházela 

jen pravda. Kéž k tomu najdu 

odvahu! 

 

ÚTERÝ 22. 11.  

Památka sv. Cecílie, panny 

a mučednice 

Zj 14,14-20 

ŽL 96,10.11-12.13 

Lk 21,5-11 

Syn člověka povstává ke žni. 

Sklizeň hroznů odhalí bolest. 

Trpí i Pán sklizně. Snad v lisu 

lásky… 

 

STŘEDA 23. 11. 

Zj 15,1-4 

ŽL 98,1.2-3AB.7-8.9 

Lk 21,12-19 

Sedm – symbolické číslo pl-

nosti. Jen v Něm je možno 

hledat naplnění. Kdo to po-

chopí, má tím účast na jeho 

slávě. 

 

ČTVRTEK 24. 11. -  

Památka sv. Ondřeje Dũng 

Lạca, kněze, a druhů,  

mučedníků 

Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do 
Hebronu a řekly: „Hle, jsme tvá kost a tvoje ma-
so. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, 
řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti 
řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš 
vládcem nad Izraelem.“ Přišli tedy všichni přední 
mužové izraelští ke králi do Hebronu a král Da-
vid s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hos-
podinem, oni pak pomazali Davida za krále nad 
Izraelem. 

1. čtení 2 Sam 5,1-3 

2. čtení Kol 1,12-20 

Žalm 122 

Zaradoval jsem se, když mi řekli:  
„Do domu Hospodinova půjdeme.“ 

Zaradoval jsem se, když mi řekli: – „Do domu 
Hospodinova půjdeme!“ – Už stojí naše nohy – v 
tvých branách, Jeruzaléme!  
Tam vystupují kmeny, – kmeny Hospodinovy, – 
jak to zákon přikazuje Izraeli, – aby chválil Hos-
podinovo jméno. – Tam stojí soudní stolce, – 
stolce Davidova domu. 

Bratři! Děkujeme Bohu Otci, že vás uschopnil k 
účasti na dědictví věřících ve světle. On nás totiž 
vytrhl z moci temnosti a převedl do království 
svého milovaného Syna. V něm máme vykoupení 
a odpuštění hříchů. On je věrný obraz neviditel-
ného Boha, dříve zrozený než celé tvorstvo. V 
něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, 
svět viditelný i neviditelný: ať jsou to andělé při 
trůnu, ať jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať 
jsou to mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho 
a pro něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a 
všechno trvá v něm. A on je hlava těla, to je 
církve: on je počátek, prvorozený mezi vzkříše-
nými z mrtvých. Tak má ve všem prvenství. Bůh 
totiž rozhodl, aby se v něm usídlila veškerá pl-
nost dokonalosti, a že skrze něho usmíří se sebou 
všecko tvorstvo jak na nebi, tak na zemi tím, že 
jeho krví prolitou na kříži zjedná pokoj. 
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Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu 
vysmívali: „Jiným pomohl, ať pomůže sám sobě, 
je-li Mesiáš, Boží Vyvolený!“ Posmívali se mu i 
vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: 
„Když jsi židovský král, zachraň sám sebe!“ Nad 
ním byl totiž nápis: „To je židovský král.“ Jeden 
z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rou-
hal: „Copak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sebe i 
nás!“ Druhý ho však okřikl: „Ani ty se nebojíš 
Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu! My 
ovšem spravedlivě: dostáváme přece jen, jak si 
zasloužíme za to, co jsme spáchali, ale on neudě-
lal nic zlého.“ A dodal: „Ježíši, pamatuj na mě, 
až přijdeš do svého království.“ Odpověděl mu: 
„Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.“ 

Zj 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a 

ŽL 100,2.3.4.5 

Lk 21,20-28 

Zničení symbolu zla, pokoře-

ní zpupných. Mohu se nechat 

povzbudit dějinami: žádné 

diktatury nejsou trvalé, žádná 

lež není věčná! 

 

PÁTEK 25. 11.  

Nezávazná památka  

sv. Kateřiny Alexandrijské, 

panny a mučednice. 

Zj 20,1-4.11 – 21,2 

ŽL 84,3.4.5-6A+8A 

Lk 21,29-33 

Nový Jeruzalém, nová církev! 

Ne vystavěný naším 

„budováním“, ale sestupující 

od Boha. Naše snaha sama o 

sobě nestačí. 

 

SOBOTA 26. 11. 

Zj 22,1-7 

ŽL 95,1-2.3-5.6-7 

Lk 21,34-36 

Právě Jeruzalém, sestupující 

od Boha, ať je mou nadějí a 

naším budoucím domovem! 

 

NEDĚLE 27. 11. 

1. neděle adventní 

Iz 2, 1-5 

Řím 13, 11-14 

Mt 24, 37- 44 

Evangelium Lk 23, 35-43 

♣ Pořad bohoslužeb:  Sobota 26. 11. 
Stachovice – 16:30 
Vrchy - 18:00 
Neděle 27. 11.: Děrné - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Lukavec - 10:30. 
♣ Ve sbírce na  podporu katolických médií  
se v naší farnosti vybralo 18 790 Kč. 
♣ Ve středu 23. listopadu si připomeneme veřej-
ně všechny, kdo jsou ve světě pronásledování pro 
své náboženské přesvědčení. Znakem Červené 
středy #RedWednesday je rozsvícené červené 
světlo symbolizující krev trpících pro ví-
ru. V naší farnosti se můžeme připojit k této ini-
ciativě v kostele sv. Petra a Pavla v Děrném: 
15:00 – 18:00 – soukromá adorace, 18:00 – mše 
svatá, po mši svaté - adorační modlitba ukončená 
eucharistickým požehnáním.  
♣ V pátek 25. 11. v 18 hodin zveme do kostela 
ve Fulneku na mši svatou s kázáním pro děti. 
Děti se sejdou k nácviku písní v 17 hodin na faře. 
Po mši svaté zveme mladší mládež na spolčo.  
♣ Zveme na tradiční oslavu konce církevního 
roku - farní silvestr, který proběhne v sobotu  

Ohlášky 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         20.11. – 27.11.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 20.11. 
 
Út  22.11. 
 
Čt  24.11. 
 
Pá  25.11. 
Ne 27.11.  

Za † Jana Petráše a rodinu Petrášovu  
a Zobaníkovu 
Za † Jindřišku Šulkovou, Petra Šulka  
a živou rodinu 
Za † Jaroslava Dubce, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
Za † Stefan Gruba 
Za † Vladimíra Klose, † tatínka  
a požehnání pro živou rodinu 

Ne 20.11. 
 
St  23.11. 
Ne 27.11.  

Za † Annu Kolovratovou a celou její 
živou a † rodinu 
Za † a živou rodinu Wolfovu 
7:30 Za † Františka Holbu, manželku  
a duše v očistci 

Ne 20.11. 
Čt  24.11. 
Ne 27.11.  

Za Roberta Sokola 
Za † rodinu Šindlerovu a Cendelínovu 
___________________________ 

Ne 20.11. 
Út  22.11. 
 
So 26.11.  

Poutní mše svatá za farnost 
Za † Ladislava a Annu Petrů a živou 
rodinu 
16:30 Za † Karla Mikulce, rodiče  
a živou rodinu 

Ne 20.11. 
 
So 26.11.  

Za † Jaroslava Štverku a celou živou 
rodinu 
18:00 Za † rodiče Večeřovy, syna  
a za  † Rudolfa Martínka a rodiče  

Děrné 

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. Odvoz  
z Lukavce bude zajištěn, cena 
100 Kč za jednu jízdu. 
♣ Příští neděli vstupujeme do 
nového církevního roku, který 
začíná adventem, doba ztiše-
ní, modlitby a duchovní pří-
pravy na slavnost Narození 
Páně. Při mši svaté budeme  
žehnat adventní věnce. 
♣ Dobu adventní prožijeme 
v letošním roce při rorátních 
mších svatých: 
úterý Fulnek    6:45 
středa  Děrné       6:45  
čtvrtek Lukavec    6:45  
pátek Fulnek  18:00 
Prosíme rodiče o připravení 
lucerniček. Těšíme se na vás. 
♣ Comenius Fulnek z. s.  
a ŘKF Fulnek vás zvou 
v neděli 27. listopadu  
v 16 hodin do kostela Nejsvě-
tější Trojice na 1. adventní 
koncert - "Pietà Signore". 
V rámci varhanní koncertu 
s tenorovým doprovodem 
uslyšíte skladby známých au-
torů, jako jsou Ludwig van 
Beethoven, Arnold Lugwig 
Mendelssohn, Johann Sebasti-
an Bach a další. Vstupné na 
akci činí 180 Kč, snížené 150 
Kč a na místě 200 Kč. 


