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D E N   P Á N Ě 
4. neděle adventní                               18. prosince                  neprodejné  

K zamyšlení 

V této čtvrté a poslední adventní neděli 
nás evangelium přivádí k Narození Páně 
prostřednictvím zkušenosti svatého Jose-
fa, zdánlivě druhořadé postavy, v jejímž 
postoji se však skrývá veškerá křesťan-
ská moudrost. On, spolu s Janem Křtite-
lem a Marií, je jednou z postav, které 
nám představuje ad-
ventní liturgie a 
z nichž je nejméně 
nápadná. Nekáže, 
nemluví, ale snaží se 
plnit Boží vůli v 
evangelním stylu a v 
duchu blahoslaven-
ství. Zamysleme se: 
»Blahoslavení chudí 
v duchu, neboť jejich 
je nebeské králov-
ství«. A Josef je 
chudý, protože žije 
podstatou, pracuje a žije z práce. Je to 
typická chudoba těch, kteří si uvědomu-
jí, že ve všem závisejí na Bohu a skláda-
jí v Něho svoji důvěru. 
Dnešní evangelium nám prezentuje situ-
aci, která působí rozpaky a smíšené po-
city. Josef a Maria jsou snoubenci a do-
sud spolu nebydlí. Ona však čeká dítě 
díky Bohu. Josef je v důsledku tohoto 
překvapení pochopitelně zmaten, ale 
namísto impulsivní a odvetné reakce, jež 
by byla normální a zákonná, hledá řeše-
ní, které by respektovalo důstojnost a 
integritu jeho milované Marie. Říká to 
evangelium: »Protože její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, 

rozhodl se tajně se s ní rozejít«. Josef totiž 
dobře věděl, že kdyby svoji snoubenku ve-
řejně obvinil, musela by nést těžké násled-
ky, dokonce smrt. Plně však důvěřuje Ma-
rii, kterou si vybral za manželku. Nechápe, 
ale hledá jiné východisko. 
Tato nevysvětlitelná situace jej přiměje k 

přehodnocení jejich 
svazku. Za velké bolesti 
se proto rozhodne roze-
jít se s Marií bez pohor-
šení. Anděl Páně však 
zasáhne, aby mu řekl, 
že řešení, které navrhu-
je, není z Boží vůle. Pán 
mu naopak otevírá no-
vou cestu, cestu sjedno-
cení, lásky a štěstí: 
»Josefe, synu Davidův, 
neboj se k sobě vzít 
svou manželku Marii. 

Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svaté-
ho«. 
V tomto bodě se Josef plně svěřuje Bohu, 
poslechne andělova slova a vezme Marii k 
sobě. Právě nezlomná důvěra v Boha mu 
umožnila přijmout situaci lidsky tak obtíž-
nou a v jistém smyslu nepochopitelnou. 
Josef vírou pochopí, že dítě počaté v Marii-
ně lůně není jeho syn, ale Boží Syn, a on, 
Josef, bude jeho opatrovníkem a plně přijí-
má pozemské otcovství. Příklad tohoto mír-
ného a moudrého muže nás vybízí pozvedat 
zraky a dívat se dál. Jde o to osvojit si pře-
kvapivou Boží logiku, která je vzdálená 
malým či velkým kalkulacím a otevírá no-
vé horizonty Kristu a Jeho Slovu. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 19. 12. 

Sd 13,2-7.24-25a 

ŽL 71,3-4A.5-6AB.16-1 

Lk 1,5-25 

Kněz Zachariáš ztrácí řeč, 

protože se bojí uvěřit. Na roz-

díl od prosté dívky Marie, 

služebnice Pána. Na Boží po-

selství i dnes reagují prostí 

lidé citlivěji. 

 

ÚTERÝ 20. 12. 

Iz 7,10-14 

ŽL 24,1-2.3-4AB.5-6 

Lk 1,26-38 

Velikost Panny Marie spočívá 

v její odevzdanosti. Kéž jsme 

na její přímluvu jako jednot-

livci i jako církev schopni 

vykročit z našich jistot a 

vstoupit s Bohem do nejisto-

ty. 

 

STŘEDA 21. 12. 

Pís 2,8-14  

ŽL 33,2-3.11-12.20-21 

Lk 1,39-45 

Dítě, Jan Křtitel, zde poprvé 

zdraví našeho Pána. I dnes 

přináší Maria svého syna do 

našich všedních dní, možná 

poznamenaných uspěchaností 

„vánočních příprav“. 

 

ČTVRTEK 22. 12. 

1 Sam 1,24-28 

1 SAM 2 

Lk 1,46-56 

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka 
Izaiáše: „Vyžádej si znamení od Hospodina, své-
ho Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na vý-
šinách!“  
Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokou-
šet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, 
Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že 
omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení 
sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu 
jméno Emanuel, to je ‘Bůh s námi’.“  

1. čtení Iz 7,10-14 

Žalm 24 

Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 
 
Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i 
ti, kdo jej obývají. – Neboť on jej založil nad mo-
ři, – upevnil ho nad proudy vod. 
Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo 
smí stát na jeho svatém místě? – Ten, kdo má 
nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po 
marnosti. 
Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu 
od Boha, svého spasitele. – To je pokolení těch,  
kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova 
Boha. 

2. čtení Řím 1,1-7 

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoš-
tola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už 
předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Pís-
mě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu 
Davidova, duchem svatosti se prokázal jako moc-
ný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kris-
tus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoš-
tolské poslání, abychom na oslavu jeho jména 
přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy. 
K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus 
povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které 
povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od 
Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. 
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Texty k rozjímání 

Maria se ztotožňuje s nepatr-

nými, poníženými, chudými. I 

v tomto je Maria obrazem 

církve! Zde začíná pravá ma-

riánská úcta: v jejím následo-

vání… 

 

PÁTEK 23. 12. 

Mal 3,1-4.23-24 

ŽL 25,4-5AB.8-9.10+14 

Lk 1,57-66 

Janův otec, Zachariáš, začal 

opět mluvit v okamžiku, kdy 

napsal jméno svého synka, 

které znamená: Bůh se proje-

vil jako milostivý! Kéž se i 

nám „rozváže jazyk“, aby-

chom svědčili o dobrotě naše-

ho Pána. 

 

SOBOTA 24. 12. 

Štědrý den 

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 

ŽL 89,2-3.4-5.27+29 

Lk 1,67-79 

Zachariášovo dočasné oněmě-

ní vydalo plod: krásný chva-

lozpěv, kterým v denní mod-

litbě církve začínáme každé 

jitro. Kéž pochopím – nejen o 

svátcích – význam ticha, dů-

ležitost mlčení. 

 

NEDĚLE 25. 12. 

Slavnost Narození Páně 

Iz 52,7-10 

Žid 1,1-6 

Jan 1,1-18 

Evangelium Mt 1,18-24 

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho 
matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale 
dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že po-
čala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl 
spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se 
tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zje-
vil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu 
Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku 
Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svaté-
ho. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž 
spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, 
aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, 
panna počne a porodí syna a dají mu jméno Ema-
nuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef 
probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně 
přikázal: vzal svou ženu k sobě. 

Vánoční svátost smíření 

Sobota 24. 12.  - Štědrý den – farní kostel  
Nejsvětější Trojice 
16:00 – mše z vigilie Narození Páně 
22:00 – „Půlnoční mše svatá“ 
Neděle 25. 12.  - slavnost Narození Páně 
Nedělní pořad bohoslužeb, Děrné - 7:30 
Pondělí 26. 12. - svátek svatého Štěpána 
Nedělní pořad bohoslužeb, Děrné - 9:00. 

Fulnek   neděle 18. 12.  14:00 - 16:00 
Vrchy   pondělí 19. 12.  17:00 - 18:00 
Stachovice  úterý 20. 12.  16:00 - 17:00 
Děrné   středa 21. 12.  16:00 - 17:30 
Lukavec  čtvrtek 22. 12.  15:45 - 17:00 
Ve farním kostele budou dnes zpovídat 4 kněží. 
Využijte tuto nabídku a nenechávejte zpověď 
na poslední chvíli.  

Vánoční pořad bohoslužeb 

Ohlášky 

♣ Dobu adventní prožíváme při rorátních mších 
svatých: 
úterý  Fulnek   6:45  
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Ohlášky Úmysly mší svatých         18.12. – 25.12.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 18.12. 
 
 
Út  20.12. 
Čt  22.12. 
Pá  23.12. 
So  24.12. 
 
 
 
Ne 25.12.  

Za † rodinu Manišovu a Piterkovu  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Piterkovu 
6:45 _______________________ 
___________________________ 
Za † Štěpánku a Rudolfa Purmenských 
16:00 Za † a živou rodinu Dračkovu  
a Sokolovu a Boží požehnání  
pro živou rodinu 
22:00 ______________________ 
Za Jana a Josefa Matějkovy  
a živou rodinu 

Ne 18.12. 
 
St  21.12. 
Ne 25.12.  

Za † a živou rodinu Šindlerovu,  
Sokolovu a Urbánkovu 
6:45 Za děti v lůně matky 
7:30 Za † a živou rodinu Daňovu 

Ne 18.12. 
Čt  22.12. 
Ne 25.12.  

Za † Jaromíra Beyera 
6:45 David  
___________________________ 

So 17.12. 
 
Út  20.12. 
Ne 25.12.  

16:30 Za † Františka Černocha a živou 
rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Mikše 

So 17.12. 
 
 
Ne 25.12.  

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

Děrné 

středa  Děrné   6:45  
čtvrtek  Lukavec  6:45  
pátek  Fulnek             18:00.  
Páteční bohoslužby jsou  
s katechezí pro děti.  
V úterý nebude odpolední  
adorace. 
♣ Poselství Vánoc 
„Betlémské světlo“ si můžete 
odnést do svých domovů 
z farního kostela v pátek po 
rorátní mši a v sobotu po mši 
z vigilie Narození Páně, která 
začíná v 16 hodin. 
♣ Na Štědrý den budeme do-
poledne navštěvovat nemoc-
né. 
♣ Spolek K pramenům a far-
nost Fulnek srdečně zvou  
v neděli 25. prosince do Děr-
ného na „Živý betlém“. Začá-
tek u KD v Děrném v 16 ho-
din. Těšit se můžete na vánoč-
ní příběh doprovázený zpě-
vem, živá zvířata, čaj, svařák 
a další. 
 ♣ Na „Vánoční setkáni“ do 
kostela Nanebevzetí Panny 
Marie v Jerlochovicích jste 
zváni v pondělí 26. prosince  
v 16 hodin.  

Králi pokoje 

Pane Ježíš,  Králi pokoje,  

přicházíš ve své velké lásce,  

abys zůstával  

v každé chvíli s námi.  

Jsi naším štěstím  

a přinášíš nám spásu.  

V pokoře Ti odevzdáváme  

své modlitby, svůj život  

a ty, které milujeme. 


