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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Narození Páně                         25. prosince                  neprodejné  

K zamyšlení 

Narození Ježíše není jen počátkem 
života Mesiáše. Je to počátek podivu-
hodných věcí, které se staly v náš 
prospěch. Není to jen cesta vyučová-
ní, zázraků, napomínání, vítězných 
půtek s odpůrci, která je korunována 
smrtí a vzkříšením. Je to také vylití 
Ducha. Od Ježíšovy doby začíná no-
vá možnost pro člověka: žít vědomě 
z Ducha Božího, který byl Ježíšovým 
učedníkům slíben a který je na ně 
vyléván. Je to v dějinách vidět? Ano 
i ne. Není to vidět v intenzitě, která 
by byla žádoucí, kterou by lidstvo i 
církev potřebovali. Ale je to možné, 
stále je to možné. V každé generaci, 
u každého člověka. A stále se nachá-
zejí lidé, kteří toho využijí, kteří se 
Duchu otevírají a žijí z něho. 
Není to právě obvyklé uvažovat o 
Vánocích o Duchu svatém. Ale svou 
logiku to má. Ježíš přišel, aby nás 
vykoupil. Jeho spása není ovšem jen 
dar, který se týká věčnosti, který při-
jde ke cti až po smrti. Spása se týká 
člověka teď a týká se také života to-
hoto, dnešního světa. Je tedy třeba, 
aby se smysl Ježíšova narození v nás 
naplňoval. Tím, že mu uvěříme, že 
ho přijmeme. Tím, že budeme žít z 
jeho odpuštění. Tím, že v Ježíši ze-
mřeme. Ale v neposlední řadě také 
tím, že budeme žít z jeho Ducha. Je 

to největší dar Kristův pro život jeho 
učedníků na této zemi. Kdyby nebyl 
využit, kdybychom ho nechápali, byla 
by naše oslava Ježíšova narození podiv-
ná, možná pokrytecká, v každém přípa-
dě nedostatečná. 

Přání otce biskupa 

 
Lid bydlící v temnotách  

uvidí veliké světlo;  
světlo vzejde těm,  

kdo seděli v krajině stínu smrti. 
(Mt 4,16) 

 
Pokojné a radostné prožití Vánoc,  

sílu, zdraví a Boží požehnání  
v roce 2023  

přeje a vyprošuje  
Martin David  

apoštolský administrátor. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 26. 12.  
svátek sv. Štěpána 
Sk 6,8-10; 7,54 
ŽL 31 
Mt 10,17-22 
Když nemohli obstát před 
jeho moudrostí, velmi se roz-
zuřili. I já mohu být vystaven 
podobnému nebezpečí – když 
mi dojdou argumenty, sáhnu 
druhému na čest. 
 
ÚTERÝ 27. 12. 
svátek sv. Jana 
1 Jan 1,1-4 
ŽL 97(96),1-2.5-6.11-12,12A 
Jan 20,2-8 
Rychlejší Jan ponechává pr-
venství Petrovi. Výmluvné 
pro vztahy v církvi! Pravá 
láska dovede ustoupit do po-
zadí. 
 
STŘEDA 28. 12. 
svátek sv. Mláďátek 
1 Jan 1,5 – 2,2 
ŽL 124(123),2-3.4-5.7B-8,7A 
Mt 2,13-18 
Předznamenání všech nevin-
ných obětí mocichtivých dik-
tátorů. Předobraz těch, kdo se 
nesměli ani narodit. Je to ego-
ismus, který i dnes ohrožuje 
život dětí. 
 
ČTVRTEK 29. 12. 
1 Jan 2,3-11 
ŽL 96,1-2A.2B-3.5B-6 
Lk 2,22-35 
Mnozí odporují tomuto zna-
mení až dosud. Pokud mě to 
mrzí, mám účast na Mariině 
bolesti. A v tiché chvíli mě 
toto vědomí může naplnit 

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který 
přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, 
hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: 
"Bůh tvůj kraluje!" Slyš! Tvoji strážní pozdvihují 
hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak 
se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte 
vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin 
utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hos-
podin své svaté rámě před očima všech národů a 
všechny končiny země uzří spásu našeho Boha! 

1. čtení Iz 52,7-10 

Žalm 98 

Uzřely všechny končiny země  
spásu našeho Boha. 

 
Zpívejte Hospodinu píseň novu, neboť učinil po-
divuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravice, 
jeho svatého ramene. 
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zra-
ky pohanů zjevil svou spravedlnost. Rozpomenul 
se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu. 
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Bo-
ha. Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, 
plesejte a hrejte! 
Hrejte Hospodinu na citeru, na citeru a s dopro-
vodem zpěvu, za hlaholu trub a rohů, jásejte před 
králem Hospodinem. 

2. čtení Žid 1,1-6 

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minu-
losti k našim předkům skrze proroky. V této po-
slední době však promluvil k nám skrze svého 
Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj 
také stvořil svět. On je odlesk jeho (božské) slávy 
a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udr-
žuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu 
od hříchů, zasedl na výsostech po pravici (Boží) 
velebnosti a stal se o to vznešenějším než andělé, 
oč je převyšuje svou důstojností, které se mu tr-
vale dostalo. Vždyť komu z andělů kdy (Bůh) 
řekl: `Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil'? A 
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zvláštním soucítěním s celou 
církví. 
 
PÁTEK 30. 12. 
svátek Svaté rodiny 
Sir 3,3-7.14-17a  
ŽL 128,1-2.3.4-5 
Kol 3,12-21 
Mt 2,13-15.19-23 
Josefova péče o rodinu ať je 
naším vzorem. Můžeme si 
však položit otázku: jak by 
byla tato Rodina přijata dnes, 
v našem prostředí? 
 
SOBOTA 31. 12.  
1 Jan 2,18-21 
ŽL 96,1-2.11-12.13 
Jan 1,1-18 
Boží Slovo, jeho záměr, se 
stává tělem. Zhmotnění jeho 
dobroty, jeho stopu, mohu 
poznávat v druhých lidech. 
Snažil jsem se o to v uplynu-
lém roce? 
 
NEDĚLE 1. 1. 2023 
Slavnost Matky Boží,  
Panny Marie 
Nm 6,22-27 
Gal 4,4-7 
Lk 2,16-21 

Evangelium Jan 1,1-18 

dále: `Já mu budu otcem a on mi bude synem.' A 
až bude opět uvádět svého Prvorozeného na svět, 
řekne: `Ať se mu klanějí všichni Boží andělé!'  

Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a 
to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. 
Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo 
nic, co jest. V něm byl život a ten život byl svět-
lem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho 
nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmeno-
val se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom 
světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám 
nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.  
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člově-
ka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět 
povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlast-
ního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho 
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo 
věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z 
vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se 
stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme 
jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený 
Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával 
svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: 
‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, 
neboť byl dříve než já.’“ Všichni jsme dostali z 
jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon 
byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skr-
ze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jed-
norozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten 
o něm podal zprávu. 

Vánoční pořad bohoslužeb 

Pondělí 26. 12. - svátek svatého Štěpána 
Nedělní pořad bohoslužeb, Děrné - 9:00. 
Sobota 31. 12. - Silvestr 
15:30 - farní kostel Fulnek 
23:00 -Jerlochovice  
Neděle 1. 1. 2023 – slavnost Matky Boží,  
Panny Marie  
nedělní pořad bohoslužeb, Děrné - 9:00. 

Ohlášky 

♣ Spolek K pramenům a far-
nost Fulnek srdečně zvou 
dnes do Děrného na „Živý 
betlém“. Začátek u KD 
v Děrném v 16 hodin. Těšit se 
můžete na vánoční příběh 
doprovázený zpěvem, živá 
zvířata, čaj, svařák a další. 
♣ Na „Vánoční setkáni“ do 
kostela Nanebevzetí Panny 
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Ohlášky Úmysly mší svatých      25.12.2022– 1.1.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 25.12. 
 
Po  26.12. 
 
Čt  29.12. 
 
Pá  30.12. 
So  31.12. 
 
Ne     1.1.  

Za Jana a Josefa Matějkovy  
a živou rodinu 
Za † rodiče z obou stran a živou  
rodinu 
Za † rodiče, snachu, zetě, Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
15:30 Mše svatá s poděkováním Pánu 
Bohu za uplynulý rok 
Za † Jiřinu Bártkovou, za † rodinu 
Durychovu s prosbou o Boží  
požehnání a ochranu Panny Marie  
pro živou rodinu Bártkovu 

Ne 25.12. 
Po  26.12. 
 
St  28.12. 
Ne     1.1.  

7:30 Za † a živou rodinu Daňovu 
9:00 Za † a živou rodinu Vrbicovu  
a Hošovu, za † Janu Tvardkovou 
Na úmysl dárce 
9:00 Za † Aničku Kolovratovou a její  
rodinu 

Ne 25.12. 
Po  26.12. 
Čt  29.12. 
Ne     1.1.  

___________________________ 
Za živou rodinu 
8:00 Bruno Černín 
Na úmysl dárce  

Ne 25.12. 
Po  26.12. 
 
Ne     1.1.  

Za † Josefa Mikše 
Za † Boženu Bělunkovou, manžela, 
děti a živou rodinu 
Za kněze 

Ne 25.12. 
 
Po  26.12. 
Ne     1.1.  

Za † rodinu Vaňkovu, Indrákovu,  
Hlavovu a celou živou rodinu 
Za † Libuši Petrášovou a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 

Děrné 

Marie v Jerlochovicích jste 
zváni v pondělí 26. prosince v 
16 hodin.  
♣ Možnost prohlídky betléma 
v kostele Nejsvětější Trojice 
ve Fulneku: 
25. prosince -13 až 17 hodin 
26. prosince -15 až 17 hodin 
29. a 30. prosince 15 až 18 
hodin 
1. ledna 15 až17 hodin. 
Prosíme o pomoc při hlídání 
kostela. Vzadu v kostele se 
můžete zapsat do rozpisu této 
služby. 
♣ V úterý 27. prosince nebude 
ve Stachovicích a Fulneku 
mše svatá a ve Fulneku odpo-
lední adorace. 
♣ Mše svatá v Lukavci bude 
sloužena ve čtvrtek v 8 hodin. 
♣ V rámci nedělní mše svaté 
ve Fulneku zveme v neděli  
1. ledna děti do společenské 
místnosti  na nedělní kate-
chezi pro děti, která bude pro-
bíhat od 1. čtení do konce 
kázání. Po mši svaté jste zvá-
ni do farní kavárny. 
♣ U příležitosti svátku Svaté 
Rodiny se bude konat ve 
Vrchách v neděli 1. ledna po 
mši svaté pobožnost, při které 
se budeme společně modlit za 
naší farnost a obec Vrchy. 
♣ Tradiční Tříkrálová sbírka 
proběhne ve Fulneku a okol-
ních vesnicích 6. a 7. ledna.  
♣ Během vánoční doby nabí-
zíme farníkům pastorační ná-
vštěvu spojenou s žehnáním 
domu a bytu. Jedná se o spo-
lečnou modlitbu kněze 
s rodinou. V případě zájmu se 
můžete nahlásit o. Jozefovi. 
 


