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D E N   P Á N Ě 
2. neděle adventní                               4. prosince                  neprodejné  

K zamyšlení 

Zástupy se vydaly za Janem Křtitelem, 
který neochvějně zvěstoval: Bůh je věr-
ný, a proto nám přichází vstříc. Je zde, 
chce změnit náš život, chce nás 
‚zachránit‘. Jako Bohem povolaný pro-
rok volá Jan všechny lidi na poušť, na 
místo zkoušek a setkání, 
nevěrnosti i obnovené důvě-
ry, aby i dnešní lidé mohli 
prožít zkušenost s Bohem, 
jak nám ji zvěstují proroci: 
S Bohem je možné se setkat, 
vždyť on nás k sobě přitahu-
je svým slovem, vzbuzuje  
v nás touhu po novém, lep-
ším životě a umožňuje nám, 
abychom opravdu změnili 
své jednání: “Zavedu ji na 
poušť a budu mluvit k její-
mu srdci” (Oz 2,16).  
Na poušť nesměřují ti, kdo 
se považují za spravedlivé. 
Jan Křtitel vyžaduje jediné: 
abychom si nezahrávali sa-
mi se sebou ani s Bohem, 
nenalhávali si, že v nás není 
žádné zlo, ale abychom všechno, co 
jsme, odevzdali Bohu, a tak mohli 
opravdu změnit své smýšlení i život. 
Bůh začíná u ratolesti, u toho, kdo  
je ochoten znovu začít, i kdyby patřil  
k nejváženějším členům Božího lidu. 
Bůh začíná u těch, kdo ze své přísluš-
nosti k církvi neudělali zbraň proti něko-
mu jinému, ale chápou ji jako Boží dar, 
jehož hlubiny mají teprve objevit, aby si 
zároveň mohli uvědomit, jak často jej 
nezodpovědně zradili.  
Proto je druhým důležitým prvkem po-

selství této neděle Duch svatý. Nejprve 
kontemplujeme, jak Duch naplňuje Mesiá-
še, Ježíše Nazaretského, abychom jím vzá-
pětí byli sami obdarováni, když nás na-
vštíví, pronikne a pokřtí. Tak se naše křivé 
cesty budou moci opravdu napřímit.  

 
Vzbuď v nás, Pane, obnove-
nou a živou touhu po oprav-
dovém obrácení a návratu k 
tobě. Uznáváme, Otče, že 
pokud naše srdce a vůle nej-
sou podepřeny tvým slovem 
pravdy a působením tvé mi-
losti, potácejí se v mnoha 
zmatcích. Ty jsi ale Bůh věr-
ný a upevňuješ nás všechny 
na svých cestách.  
Pane, nevidíme kolem sebe, 
jak vlk přebývá s beránkem, 
ani dítě, které by sahalo  
do skrýše jedovatého hada,  
a přestože mluvíme o míru  
a spravedlnosti. Často nás  
k tomu vede pouhá konvence 
nebo dokonce strach. Ježíši, 

výhonku Davidův, ty k nám přicházíš jako 
dítě, které se nebojí vztáhnout ruce mezi 
jed tohoto lidstva. Uč nás, abychom pro 
Boží slávu přijímali jeden druhého. Kéž nás 
k obrácení nevede pouhý strach, ale hlubo-
ké přesvědčení, že ve tvé osobě kráčí upro-
střed nás sám Bůh a vytváří z nás svůj lid.  
Sestup na nás, Duchu svatý, s plností svých 
darů, aby se tito lidé, kteří i dnes naslou-
chají silným a přísným slovům Jana Křtite-
le, nespokojili s povrchním přesvědčením  
o své spravedlnosti, ale měli sílu vytrvat na 
započaté cestě.  



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 5. 12. 

Iz 35,1-10  

Žl 85,9ab+10.11-12.13-14 

Lk 5,17-26 

Dovedu druhým poskytnout 

pomoc s podobnou vynaléza-

vostí, aby se dostali do Ježíšo-

vy blízkosti? Jsem si vědom, 

že on si mě vyvolil za svého 

spolupracovníka?  

 

ÚTERÝ 6. 12.  

Iz 40,1-11 
Žl 96.1-2.3+10ac.11-13ab.13cd 

Mt 18,12-14 

 „Těšte, těšte můj lid“, začíná 

text velkolepého Händelova 

oratoria Mesiáš. Tak se stáva-

jí i přísná slova radostnou 

zvěstí. Toužíme ji zprostřed-

kovat dál? 

 

STŘEDA 7. 12.  

Památka sv. Ambrože 

Iz 40,25-31 

Žl 103,1-2.3-4.8+10 

Mt 11,28-30 

Věčný, „nepřístupný“ Bůh 

zde dostává osobní rysy. Kéž 

se nezdráhám přijmout jeho 

nabízené přátelství. Kéž 

„dostanu křídla“ a vzlétnu ze 

své všednodennosti! 

 

ČTVRTEK 8. 12.  

Slavnost Panny Marie poča-

té bez poskvrny prvotního 

hříchu 

Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z 
jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: 
duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch 
poznání a bázně před Hospodinem. Má zálibu v 
bázni před Hospodinem. Nebude soudit podle 
zdání očí, nebude rozhodovat podle doslechu, ale 
podle spravedlnosti bude soudit chudé a podle 
práva se bude rozhodovat pro pokorné v zemi. 
Bude bít zemi holí svých úst, usmrtí bezbožného 
dechem svých rtů. Spravedlnost bude provazem 
jeho beder a věrnost bude pásem jeho ledví. Vlk 
bude přebývat s beránkem, levhart si lehne vedle 
kozlátka, tele a lvíče budou žrát pospolu a malý 
chlapec je bude vodit. Pást se bude kráva s med-
vědicí, jejich mláďata ulehnou spolu, lev bude 
žrát jako býk plevy. Kojenec si bude hrát nad 
dírou zmije a nemluvně sáhne rukou do skrýše 
jedovatého hada. Nikdo nebude škodit ani zabíjet 
na celé mé svaté hoře, protože poznání Hospodi-
na naplní zemi, tak jako vody pokrývají moře. 
Tehdy se objeví kořen Jesse jako znamení náro-
dům; pohané ho budou hledat a jeho sídlo bude 
slavné. 

1. čtení Iz 11,1-10 

Žalm 72 

V jeho dnech rozkvete spravedlnost  
a hojnost pokoje navěky. 

 

Bože, svěř králi svou pravomoc, – svou spravedl-
nost královskému synu. – Ať vládne tvému lidu 
spravedlivě, – nestranně tvým ubohým. 
V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost 
pokoje, – dokud nezanikne luna. – Bude vládnout 
od moře k moři, – od Řeky až do končin země. 
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomo-
ci, – ubožáka, jehož se nikdo neujímá. – Smiluje 
se nad nuzným a chudým, – zachrání ubožákům 
život. 
Jeho jménu se bude žehnat navěky, – pokud bude 
slunce svítit, potrvá jeho jméno. – A vněm budou 
požehnána všechna plemena země, – blahoslavit 
ho budou všechny národy. 



D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Gn 3,9-15.20 

Žl 98 (97),1.2-3ab.3c-4  

Ef 1,3-6.11-12 
Lk 1,26-38 

Celý advent mohu prožít ve 

vděčnosti té, která svým sou-

hlasem umožnila příchod Pá-

na. Starozákonní úpění se mě-

ní v červánky naděje. Dokážu 

tuto naději předat svému oko-

lí? 

 

PÁTEK 9. 12. 

Iz 48,17-19 

Žl 1,1-2.3.4+6 

Mt 11,16-19 

Je i na nás, abychom se pou-

čili ze zkušenosti minulých 

generací. Hospodinovo slovo 

je totiž příslibem pro jednot-

livce, ale i pro uzdravení celé 

společnosti. 

 

SOBOTA 10. 12. 

Sir 48,1-4.9-11 

Žl 80,2ac+3b.15-16.18-19 

Mt 17,10-13 

Eliáš je předobrazem našeho 

Pána. Slovo jako pochodeň. 

Mnozí však jeho zář nesne-

sou. To platí samozřejmě i 

dnes. 

  

NEDĚLE 11. 12. 

3. neděle adventní 

Iz 35,1-6a.10   

Jak 5,7-10   

Mt 11,2-11 

2. čtení Řím 15,4-9 

Evangelium Mt 3,1-12 

V té době vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské 
poušti: „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské 
království.“ Jan byl totiž ten, o němž řekl prorok 
Izaiáš: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu 
Páně, vyrovnejte mu stezky!“ Jan měl na sobě 
oděv z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás, 
živil se kobylkami a medem divokých včel. Teh-
dy vycházel k němu Jeruzalém, celé Judsko a 
celý kraj kolem Jordánu, dávali se od něho křtít v 
řece Jordánu a přitom vyznávali své hříchy. Když 
však viděl, že k jeho křtu přichází mnoho farizeů 
a saduceů, řekl jim: „Zmijí plemeno, kdo vám 
ukázal, jak uniknout trestu, který už hrozí? Přiná-
šejte tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že 
můžete říkat: ‘Naším otcem je Abrahám!’, neboť 
vám říkám: Bůh může oživit tyhle kameny a 
Abrahámovi z nich udělat děti. Sekera je už při-
ložena ke kořenu stromů; každý strom, který ne-
nese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně. 
Já vás sice křtím vodou, abyste se obrátili. Ale 
ten, který má přijít po mně, je mocnější než já; 
jemu nejsem hoden ani opánky přinést. On vás 
bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má 
lopatu a pročistí obilí na svém mlatě. Pšenici ulo-
ží na sýpce, plevy však bude pálit ohněm neuha-
sitelným.“ 

Bratři! Všechno, co kdysi bylo napsáno, bylo 
napsáno k našemu poučení, abychom z Písma 
čerpali vytrvalost a povzbuzení, atak měli naději. 
Bůh, zdroj vytrvalosti a povzbuzení, kéž vám dá, 
abyste v souladu stejně smýšleli podle vůle Kris-
ta Ježíše. Tak budete moci svorně a jedněmi ústy 
oslavovat Boha, Otce našeho Pána Ježíše Krista.  
Přijímejte proto jeden druhého do svého spole-
čenství, jako i Kristus přijal vás – k oslavě Boží. 
Tím chci totiž říci: Kristus se stal služebníkem 
židů, aby se prokázalo, že Bůh je věrný, aby tím 
byla stvrzena zaslíbení daná praotcům; ale také 
proto, aby pohané oslavovali Boha, že jim proká-
zal milosrdenství, jak je psáno: „Proto tě budu 
velebit mezi pohany, tvému jménu budu zpívat 
chválu.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           4.12. – 11.12.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   4.12. 
Út    6.12. 
Čt    8.12. 
Pá    9.12. 
Ne 11.12.  

Za † Alberta Golda 
18:00 Za členy živého růžence 
Za † Jiřinu Janovskou 
_________________________ 
Za † rodiče Hrabálkovy 

So   3.12. 
 
St    7.12. 
Ne 11.12.  

16:30 Na poděkování za ukončení  
studia a 15 let manželství 
6:45 Za členy živého růžence 
Za † Josefa Skočka a rodiče 

So   3.12. 
Čt    8.12. 
Ne 11.12.  

18:00 Růžena Sokolová 
6:45 Mše svatá za farnost 
___________________________ 

Ne   4.12. 
Út    6.12. 
Ne 11.12.  

Za † přátele, kamarády a sousedy 
Za členy živého růžence 
________________________ 

Ne   4.12. 
 
Ne 11.12.  

Za † Karla Beinhauera, manželku,  
syny, snachu a rodiče z obou stran 
Za † rodinu Urbanovu a celou živou 
rodinu 

Děrné 

♣ V neděli 11. prosince bude 
platit pravidelný nedělní po-
řad bohoslužeb: 
Stachovice    7:30 
Děrné    8:00 
Fulnek    9:00 
Lukavec a Vrchy           10:30. 
♣ Dobu adventní prožíváme 
při rorátních mších svatých: 
středa  Děrné                 6:45  
čtvrtek Lukavec           6:45  
pátek Fulnek              18:00 
Páteční bohoslužby jsou 
s katechezí pro děti. Prosíme 
rodiče o připravení lucerni-
ček. Těšíme se na vás.  
♣ V úterý 6. prosince slavíme 
slavnost sv. Mikuláše, bisku-
pa. Zveme na mši svatou v 18 
hodin do farního kostela.   
Po mši svaté se bude konat 
mikulášská nadílka.  
♣ Na čtvrtek připadá slavnost 
Panny Marie počaté bez posk-
vrny prvotního hříchu. Zveme 
na mši svatou do Lukavce  
a Fulneku. 
♣ Na mši svatou s nedělní 
platností zveme v sobotu  
10. prosince v 16 hodin do 
Jestřábí. 
♣ Všechny děti a mládež zve-
me v neděli 11. prosince 
od 16 hodin na faru, kde bude 
probíhat zkouška na sobotní  
vigilii k Božímu narození  
(24. prosince v 16 hodin). 
♣ Úmysly mší svatých na rok 
2023 si můžete zapsat  
v zákristii. 
♣ V kostelích jsou k zakoupe-
ní stolní kalendáře na rok 
2023.  


