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D E N   P Á N Ě 
3. neděle adventní                               11. prosince                  neprodejné  

Papež František - k zamyšlení  

Tuto třetí neděli adventní, zvanou 
„radostná“, nás liturgie jednak vybízí 
k radosti a jednak upozorňuje na to, že 
život obsahuje také chvíle pochybnosti, 
v nichž je zatěžko věřit. Obojí –
 radost i pochybnost - jsou zkušenosti, 
které k našem životu patří. 
Proti výslovné pobídce proroka Izaiáše 
k radosti: 
»Zaraduje se vy-
prahlá step, jak lilie 
zajásá a vykvete 
poušť«, stojí 
v evangeliu po-
chybnost Jana Křti-
tele: »Ty jsi ten, 
který má přijít, ane-
bo máme čekat ji-
ného?«. Prorok 
skutečně vidí za 
momentální situaci a před sebou má 
sklíčené lidi a jejich skleslé ruce, ochab-
lá kolena, malomyslná srdce. Je to stejná 
skutečnost, která v každé době vystavuje 
víru zkoušce. Boží muž však vidí dál, 
protože Duch svatý dává pocítit jeho 
srdci moc svého příslibu a zvěstuje mu 
spásu: »Vzmužte se, nebojte se! Hle, 
Bůh váš [...] přijde a spasí vás!«. A 
všechno se pak promění: poušť rozkvete, 
útěcha a radost se zmocní malomyslných 
a chromí, slepí a němí jsou uzdraveni. 
To je to, co se uskutečňuje s Ježíšem: 
»Slepí vidí, chromí chodí, malomocní 
jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstá-
vají, chudým se hlásá radostná zvěst«. 
Tento popis nám ukazuje, že spása ovi-

nuje a obrozuje celého člověka. Toto nové 
zrození spolu s radostí, která ho provází, 
však stále předpokládá, že zemřeme sami 
sobě a hříchu v sobě. Odtud se odvozuje 
poukaz na konverzi, která je základem Křti-
telova i Ježíšova kázání. Jde zejména o 
konverzi ideje, kterou máme o Bohu. Právě 
k tomu nás podněcuje adventní doba otáz-

kou, kterou klade Jan 
Křtitel Ježíšovi: »Ty 
jsi ten, který má při-
jít, anebo máme če-
kat jiného?«. Pře-
mýšlejme: Jan očeká-
val Mesiáše celý ži-
vot. Jeho životní styl, 
jeho tělo samotné je 
utvářeno tímto oče-
káváním. Také proto 
jej chválí Ježíš slovy, 

že mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, není 
nikdo větší než on. A přece i on musel kon-
vertovat k Ježíši. Jako Jan, tak také my 
jsme povoláni rozpoznávat tvář, kterou na 
sebe vzal Bůh v Ježíši Kristu, pokornou a 
slitovnou. 
Advent je časem milosti. Říká nám, že ne-
stačí věřit v Boha. Je nezbytné, abychom 
denně očišťovali svoji víru. Jde o to připra-
vit se na přijetí nikoli nějaké pohádkové 
postavy, nýbrž Boha, který nás interpeluje, 
strhává a staví před volbu. Dítě, uložené do 
jeslí má tvář našich bratří a sester, kteří 
jsou v největší nouzi, chudých, kteří „jsou 
tímto tajemství přímo privilegováni, ba do-
konce schopnost rozpoznat přítomnost Bo-
ha mezi námi“. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 12. 12. 
Nm 24,2-7.15-17a 
Žl 25,4-5AB.6+7BC.8-9 
Mt 21,23-27 
K Ježíšovi a k jeho církvi je 
možné přistupovat velmi růz-
ně. I otázky mohou být klade-
né s různými úmysly. Možná 
On i na některé naše výzvy 
neodpovídá… 
 
ÚTERÝ 13. 12.  
Památka Sv. Lucie 
Sof 3,1-2.9-13 
ŽL 34,2-3.6-7.17-18.19+23 
Mt 21,28-32 
Neochota uvěřit a vyvodit z 
toho důsledky. Nedivme se, 
že i dnes nás mnozí 
„předběhnou“. 
 
STŘEDA 14. 12.  
Památka sv. Jana od Kříže 
Iz 45,6b-8.18.21b-25 
ŽL 85,9AB+10.11-12.13-14 
Lk 7,19-23  
I my máme zvěstovat evange-
lium všem, kdo jsou zmítáni 
pochybnostmi. Dovedeme to? 
Eu-angelion je radostná zvěst, 
nikoli systém pouček. 
 
ČTVRTEK 15. 12. 
Iz 54,1-10 
ŽL 30,2+4.5-6.11-12A+13B 
Lk 7,24-30 
Bůh i dnes působí překvapení. 
Nenajdeme jej v palácích, ale 
na periferii. Nenajdeme jej 
zahaleného v drahém rouchu, 
ale v šatech chudých. Dnes 
plní církev Janův úkol: ukazu-

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vy-
kvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, za-
výská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krá-
sou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu 
Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte 
skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomy-
slným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, 
Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On 
sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči 
slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí 
chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého.  
Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem 
přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit 
hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a 
vzdychání. 

1. čtení Iz 35,1-6a.10 

Žalm 146 

Přijď, Pane, a spas nás!  
 

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává 
právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospo-
din vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napři-
muje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – 
Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate 
cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na 
věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 

2. čtení Jak 5,7-10 

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, 
kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká 
na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až 
přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpěli-
vě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je 
blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, 
abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede 
dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a 
trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně. 
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je na Pána bez příkras. 
 
PÁTEK 16. 12. 
Iz 56,1-3a.6-8 
ŽL 67,2-3.5.7-8 
Jan 5,33-36 
Ježíš zdůrazňuje, že o jeho 
pravosti svědčí mocné činy a 
skutky. Nezanedbávám toto 
svědectví? „Jediné evangeli-
um, které dnes lidé budou 
číst, je život křesťanů,“ říká-
val belgický kardinál 
Suenens. 
 
SOBOTA 17. 12. 
Gn 49,1a.2.8-10 
Žl 72,1-2.3-4ABB.7-8.17 
Mt 1,1-17 
V rodokmenu našeho Pána 
jsou i ty ženy, o kterých by-
chom jako zbožní katolíci 
možná pomlčeli. Jasná teolo-
gická výpověď: nic není vy-
ňato z jeho spásy, ze záchra-
ny. 
 
NEDĚLE 18. 12. 
4. neděle adventní 
Iz 7,10-14 
Řím 1,1-7 
Mt 1,18-24 

Evangelium Mt 11,2-11 

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. 
Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem:  
„Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat 
jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte 
Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí cho-
dí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví 
vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A bla-
hoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“  
Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o 
Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos 
zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člově-
ka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí 
jemné šaty, jsou přece v královských palácích. 
Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám 
vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: 
‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby při-
pravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Me-
zi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo 
větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebes-
kém království je větší než on.“ 

Vánoční svátost smíření 

Fulnek  18. 12.    14:00 - 16:00  
Vrchy  19. 12.    17:00 - 18:00 
Stachovice 20. 12.   16:00 - 17:00  
Děrné  21. 12.    16:00 - 17:30  
Lukavec 22. 12.    15:45 - 17:00  
Ve farním kostele budou zpovídat v neděli 4 kně-
ží. Využijte tuto nabídku a nenechávejte zpověď 
na poslední chvíli. 

Vánoční pořad bohoslužeb 

Vánoční pořad bohoslužeb 

 24. 12. sobota - Štědrý den – farní kostel Nej-

světější Trojice  

16:00 – mše z vigilie Narození Páně 

22:00 – „Půlnoční mše svatá“ 

25. 12. neděle - slavnost Narození Páně 

Nedělní pořad bohoslužeb 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 17. 12 
Stachovice – 16:30 
Vrchy - 18:00 
Neděle 18. 12. 
Děrné - 7:30 
Fulnek - 9:00 
Lukavec - 10:30. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         11.12. – 18.12.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 11.12. 
Út  13.12. 
Čt  15.12. 
Pá  16.12. 
Ne 18.12.  

Za † rodiče Hrabálkovy 
6:45 Na úmysl dárce 
_________________________ 
Za † Margitu Labancovou 
Za † rodinu Manišovu a Piterkovu  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Piterkovu 

Ne 11.12. 
St  14.12. 
Ne 18.12.  

Za † Josefa Skočka a rodiče 
6:45 Mše svatá za farnost 
7:30 Za † a živou rodinu Šindlerovu,  
Sokolovu a Urbánkovu 

Ne 11.12. 
Čt  15.12. 
Ne 18.12.  

__________________________ 
6:45 Za † Irmu a Karla Šindlerovy 
Za † Jaromíra Beyera 

Ne 11.12. 
Út  13.12. 
So 17.12.  

________________________ 
________________________  
16:30 Za † Františka Černocha a živou 
rodinu 

Ne 11.12. 
 
So 17.12.  

Za † rodinu Urbanovu a celou živou 
rodinu 
18:00 Za † Boženu Pavlíkovou, rodiče, 
sourozence a za † Josefu Tegelovou  
a syna 

Děrné 

♣ Dobu adventní prožíváme 

při rorátních mších svatých: 

úterý Fulnek    6:45 

středa  Děrné                 6:45  

čtvrtek Lukavec    6:45  

pátek Fulnek              18:00 

Páteční bohoslužby jsou 

s katechezí pro děti.  

♣ Dnes odpoledne v 16 hodin  

zveme všechny děti a mládež 

na faru, kde bude probíhat 

zkouška na sobotní  vigilii 

k Božímu narození. 

♣ V sobotu 17. prosince 

v 18:30 jste zváni do farního 

kostela na večer chval. 

V průběhu večera bude příle-

žitost ke svátosti smíření. 

♣ Farníci z Děrného a Fulne-

ku srdečně zvou v neděli  

25. prosince do Děrného na 

„Živý betlém“ 

♣ Na „Vánoční setkáni“ do 

kostela Nanebevzetí Panny 

Marie v Jerlochovicích jste 

zváni v pondělí 26. prosince 

v 16 hodin. 

♣ Sestry sv. Alžběty z Ostra-

vy zvou v sobotu 17. prosince 

dívky od 15 do 30 let na ad-

ventní duchovní obnovu. Více 

informací na https://

alzbetanky.webnode.cz/.  A 

na této webové adrese také 

najdete pozvánku pro samotné 

a opuštěné lidi - “Silvestr tro-

chu jinak“. 

  


