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

D E N   P Á N Ě 
1. neděle adventní                               27. prosince                  neprodejné  

K zamyšlení 

Papež František  - bdít neznamená 
mít otevřené oči, nýbrž svobodné srd-
ce ochotné dávat 
 
Dnes, první nedělí adventní začíná nový 
liturgický rok. Během těchto čtyř ad-
ventních týdnů nás liturgie povede ke 
slavnosti Ježíšova Narození a bude nám 
připomínat, že On přichází do našeho 
života každý 
den a vrátí se 
ve slávě na 
konci časů. 
Tato jistota 
nám umožňu-
je hledět do 
budoucnosti 
s důvěrou, jak 
nás k tomu 
vybízí prorok 
Izaiáš, jehož 
inspirovaný 
hlas provází 
celou adventní dobu. 
V prvním dnešním čtení prorokuje  
Izaiáš, že »v posledních dnech bude pev-
ně stát hora s Hospodinovým domem na 
vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky, a 
budou k ní proudit všechny národy«. 
Hospodinův chrám v Jeruzalémě je pre-
zentován jako styčný bod setkání všech 
národů. Po Vtělení Božího Syna se Ježíš 
zjevil jako pravý chrám. Pozoruhodné 
Izaiášovo vidění je tedy božský příslib, 
který nás nabádá vydat se na pouť a jít 
za Kristem, který je smyslem a cílem 
celých dějin. Ti kdo hladovějí a žízní po 

spravedlnosti, jej mohou dosáhnout jedině, 
půjdou-li cestami Páně, zatímco zlo a hřích 
pocházejí z toho, že jednotlivci i sociální 
skupiny jdou raději po cestách sobeckých 
zájmů, které vyvolávají konflikty a války. 
Advent je příhodný čas k přijetí Ježíše, kte-
rý přichází jako posel pokoje, aby nám uká-
zal Boží cesty. 
V dnešním evangeliu nás Ježíš vybízí, aby-

chom se připra-
vili na Jeho pří-
chod: »Bděte 
tedy, protože 
nevíte, který den 
váš Pán přijde«. 
Bdít neznamená 
mít fyzicky ote-
vřené oči, nýbrž 
svobodné srdce 
obrácené správ-
ným směrem, 
tedy ochotné 

dávat a sloužit. Toto znamená bdít! Spánek, 
ze kterého je třeba se probudit, je lhostej-
nost, marnivost, neschopnost navazovat 
ryzí lidské vztahy, neschopnost postarat se 
o bratra, který je sám, opuštěn či nemocen. 
Čekání na Ježíše, který přijde, se tedy musí 
projevovat závazkem bdělosti. To přede-
vším znamená žasnout nad Božími činy, 
nad Jeho překvapeními a dávat prvenství 
Bohu. Bdít znamená také být konkrétně 
pozorným ke svému strádajícímu bližnímu, 
nechat se oslovit jeho nouzí, aniž bychom 
čekali, že nás – on či ona - bude prosit o 
pomoc, ale naučit se předcházet a předjí-
mat, jako to vždycky činí Bůh s námi. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 28. 11. 
Iz 1, 21-27  
Žalm Žl 122,1-2.3-4a 
Mt 8,5-11 
Církev je otevřena všem, bez 
ohledu na původ. I my jsme 
tedy ti mnozí, kteří budou u 
jednoho stolu se starozákon-
ními proroky. To ať mě napl-
ní radostí i hrdostí! 
 
ÚTERÝ 29. 11. 
Iz 11,1-10  
Žalm Žl 72,1-2.7-8.12-13.17 
Lk 10,21-24 
Všímám si mocných činů, 
které i dnes Bůh působí? Kéž 
mě právě adventní doba vy-
burcuje z otupělosti, nevšíma-
vosti. 
 
STŘEDA 30. 11.  
svátek sv. Ondřeje 
Řím 10,9-18  
Žl 19, 2-3.4-5 
Mt 4,18-22 
Ondřej a Petr byli rodní bratři. 
Byli zvyklí na součinnost při 
rybolovu, při přípravě všelijak 
zamotaných sítí… Výzva ke 
spolupráci mezi církvemi! 
 
ČTVRTEK 1. 12. 
Iz 26,1-6 
Žl 118, 1+8-9.19-21.25-27a 
Mt 7,21.24-27 
Ježíš se zřejmě nebude ptát na 
mé projevy zbožnosti, ale na 
to, jak jsem se svým životem 
naložil. Stále mi dopřává čas 
„zlepšit základy“. 
 
PÁTEK 2. 12. 
Iz 29,17-24  
Žl 27, 1.4.13-14 
Mt 9,27-31 
Ježíš se brání popularitě. Má-

Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a 
Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně 
bude stát hora s Hospodinovým domem na vr-
cholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní 
proudit všechny národy, budou k ní putovat četné 
kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospo-
dinovu horu, do domu Jakubova Boha! Ať nás 
naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách!“ 
Ze Siónu vyjde nauka, z Jeruzaléma Hospodino-
vo slovo. Soudit bude národy, rozsuzovat četné 
kmeny, že zkují své meče v radlice a svá kopí ve 
vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti 
národu, válce se již nebudou učit. Jakubův dome, 
vzhůru, choďme v Hospodinově světle! 

1. čtení Iz 2,1-5 

2. čtení Řím 13,11-14 

Žalm 122 

Do domu Hospodinova s radostí 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. 
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: – ať jsou v bezpe-
čí, kdo tě milují, – ať vládne mír v tvých 
hradbách, – bezpečnost v tvých palácích! 
Kvůli svým bratřím a přátelům – budu říkat: Po-
koj v tobě! – Kvůli domu Hospodina, našeho Bo-
ha, – budu ti přát štěstí. 

Bratři! Víte, jaký je nyní čas: že vám už nastala 
hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku. Neboť 
nyní je nám spása blíže než tehdy, když jsme 
uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme 
tedy skutky temnoty a oblečme se do výzbroje 
světla. Veďme počestný život jako ve dne; ne v 
hodováních a pitkách, ne v necudnostech a pros-
topášnostech, ne ve sváru a závisti. Ale oblečte 
se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo tak, že 
by to vyvolávalo žádosti. 
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Texty k rozjímání 

me pochopit paradox, že prá-
vě skrze jeho kříž přichází 
uzdravení, prozření. A právě 
tím máme dávat světu naději, 
kterou tolik potřebuje. A ob-
hajovat tak smysl života. 
 
SOBOTA 3. 12. 
Iz 30,19-21.23-26   
Žl 147, ,1-2.3-4.5-6 
Mt 9,35-10,1.5-8 
Pánova lítost je vyjádřením 
jeho lidského citu. Ani my se 
nemusíme stydět za své citové 
projevy. Ale mají nás podle 
Ježíšova vzoru pohnout k ak-
tivitě, ke konání… 
 
NEDĚLE 4. 12 
2. neděle adventní 
Iz 11,1-10 
Řím 15,4-9 
Mt 3,1-12 

Evangelium Mt 24,37-40 

Ohlášky 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člo-
věka, bude to právě tak jako v době Noemově: 
Jako totiž v době před potopou lidé jedli a pili, 
ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vstoupil 
do archy, a nic netušili, až přišla potopa a všech-
ny zachvátila, právě tak to bude, až přijde Syn 
člověka. Tehdy budou dva na poli: jeden z nich 
bude vzat, druhý ponechán; dvě budou mlít na 
obilném mlýnku: jedna bude vzata, druhá pone-
chána. Bděte tedy, protože nevíte, který den váš 
Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, 
v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl 
vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. 
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka 
přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ 

Nemocniční kaplanka  

Marie Svobodníková dokon-
čila studia teologie a kurz Ne-
mocniční kaplan a v listopadu 
nastoupila jako nemocniční 
kaplanka do nemocnice 
v Bílovci, časem bude působit 
i v LDN Klokočov. V případě 
hospitalizace se na novou ne-
mocniční kaplanku můžete 
obracet na tel. čísle: 
604453983. Jejím úkolem je 
nemocného lidsky a duchovně 
doprovázet a být mu nablízku 
prostřednictvím rozhovoru, 
naslouchání, modlitby, čtení 
Bible či jiné duchovní litera-
tury, může také přinést svaté 
přijímání  a zajistit návštěvu 
duchovního. Prosíme o mod-
litbu za její službu.  

♣ Pořad bohoslužeb: Sobota 3. 12.  
Děrné – 16:30 
Lukavec - 18:00 
Neděle 4. 12:  Stachovice - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Vrchy - 10:30. 
 ♣ Dnes vstupujeme do nového církevního roku, 
který začíná adventem, dobou ztišení, modlitby  
a duchovní přípravy na slavnost Narození Páně.  
Dobu adventní prožijeme při rorátních mších 
svatých: 
úterý   Fulnek     6:45 
středa   Děrné     6:45  
čtvrtek  Lukavec 6:45  
pátek  Fulnek            18:00 
Páteční bohoslužby budou s katechezí pro děti. 
Prosíme rodiče o připravení lucerniček. Těšíme 
se na vás.  
♣ V úterý nebude ve farním kostele odpolední 
adorace. 
♣ V průběhu adventu mohou děti v naší farnosti 
vyrábět přání pro nemocné, kteří zůstanou přes 
Vánoce v nemocnici. V kostelích budou 
k dispozici nachystaná přáníčka k dotvoření do-
ma. Ta budou doplněná textem a hotová předána 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pacient
https://cs.wikipedia.org/wiki/Konverzace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cten%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bible
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Ohlášky Úmysly mší svatých           27.11. – 4.12.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 27.11. 
 
Út  29.11. 
 
Čt    1.12. 
Pá    2.12. 
 
Ne   4.12.  

Za † Vladimíra Klose, † tatínka  
a požehnání pro živou rodinu 
6:45 Za † Ludmilu Mužnou, syna  
a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za syna Jiřího, rodiče Holíkovy,  
příbuzné a živou rodinu 
Za † Alberta Golda 

Ne 27.11. 
 
St  30.11. 
 
So   3.12.  

7:30 Za † Františka Holbu, manželku  
a duše v očistci 
6:45 Za † rodiče Ludvíkovy a za duše 
v očistci 
16:30 Na poděkování za ukončení  
studia a 15 let manželství 

Ne 27.11. 
Čt    1.12. 
So   3.12.  

Petr Gold  
6:45 Za členy živého růžence 
18:00 Růžena Sokolová 

So 26.11. 
 
Út  29.11. 
Ne   4.12.  

16:30 Za † Karla Mikulce, rodiče  
a živou rodinu 
__________________________ 
Za † přátele, kamarády a sousedy 

So 26.11. 
 
Ne   4.12.  

18:00 Za † rodiče Večeřovy, syna  
a za  † Rudolfa Martínka a rodiče  
Za rodinu Beinheurovu a za živou  
rodinu 

Děrné 

pacientům.  
♣ Comenius Fulnek z. s. a 
ŘKF Fulnek vás zvou dnes 
(27. listopadu) v 16 hodin do 
kostela Nejsvětější Trojice ve 
Fulneku na 1. adventní kon-
cert - "Pietà Signore". 
V rámci varhanní koncertu 
s tenorovým doprovodem 
uslyšíte skladby známých au-
torů, jako jsou Ludwig van 
Beethoven, Johann Sebastian 
Bach a další. Vstupné 200 Kč. 
♣ Ve středu je svátek sv. On-
dřeje, apoštola. Zveme na mši 
svatou v 6:45 do Děrného. 
♣ V rámci nedělní mše svaté 
ve Fulneku zveme v neděli  
4. prosince 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 úterý 6. prosince slavíme 
slavnost sv. Mikuláše, bisku-
pa. Po mši svaté ve Fulneku 
se bude konat mikulášská na-
dílka. Kdo by měl zájem při-
hlásit své děti, kontaktujte 
Elišku Machalovou nejpozdě-
ji do 2. 12. buďto na email: 
machalova.eli@seznam.cz, 
nebo na tel. číslo: 731001787. 
Cena balíčku je 100 Kč. 
♣ Úmysly mší svatých na rok 
2023 si můžete objednávat 
v zákristii. 
♣ V kostelích jsou k zakoupe-
ní stolní kalendáře na rok 
2023.  


