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

D E N   P Á N Ě 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie     1. ledna                  neprodejné  

Papež František - k zamyšlení 

Není samozřejmé, že naše planeta začala 
další oběh kolem Slunce a že my lidské 
bytosti na ní nadále žijeme. Není to sa-
mozřejmost, ba dokonce vždycky je to 
„zázrak“ k užasnutí a k poděkování. 
V první den roku slaví liturgie Svatou 
Matku Boží Marii, Nazaretskou Pannu, 
která přivedla na svět Ježíše, Spasitele. 
Ono dítě je Božím požehnáním pro kaž-
dého muže a ženu, 
pro velkou lidskou 
rodinu a celý svět. 
Ježíš neodstranil 
ze světa zlo, nýbrž 
potřel ho u kořene. 
Jeho spása není 
magická, nýbrž 
„trpělivá“ spása, 
to znamená, že 
spočívá v trpěli-
vosti lásky, jež na 
sebe bere nepra-
vost, které tak od-
nímá moc. Láska 
nás činí trpělivými. Častokrát ztrácíme 
trpělivost. Také já a prosím o odpuštění 
za špatný příklad, který jsem dal. Když 
tedy rozjímáme o jesličkách očima víry, 
spatřujeme obnovený svět, osvobozený 
od nadvlády zla a podřízený královské 
svrchovanosti Krista, Dítěte, ležícího 
v jeslích. 
Proto nám dnes Matka Boží žehná.  
A jak nám Madona žehná? Tím že nám 
ukazuje Syna. Bere jej do náruče, ukazu-

je ho a tak nám žehná. Žehná celé církvi, 
žehná celému světu. Ježíš, jak zpívají andě-
lé v Betlémě, je »radostí pro všechen lid«, 
slávou Boha a pokojem lidí.  
Hleďme tedy na Matku a na jejího Syna, 
kterého nám ukazuje. Nechme se na začát-
ku roku požehnat! Nechme se požehnat od 
Madony a jejího Syna. 
Ježíš je požehnáním pro ty, které tíží břímě 

morálního i materiál-
ního otroctví. On 
osvobozuje láskou. 
Tomu, kdo ztratil 
sebeúctu a vězí v 
bludném kruhu ne-
řestí, praví Ježíš: 
Otec tě má rád, neo-
pouští tě  
a s nezlomnou trpěli-
vostí čeká na tvůj 
návrat. Tomu, kdo je 
obětí nespravedlnos-
ti a vykořisťování a 
nevidí východisko, 

otevírá Ježíš bránu bratrství, kde najde pří-
větivé tváře, srdce a ruce, aby odložil hoř-
kost a beznaděj a obdržel důstojnost. To-
mu, kdo je těžce nemocen a cítí se opuštěn 
a sklíčen, je nablízku Ježíš, dotýkající se 
něžně jeho ran, které pomazává olejem útě-
chy, proměňuje slabost na sílu dobra a roz-
vazuje ty nejzašmodrchanější uzly. Tomu, 
kdo je vězněn a pokoušen uzavřít se do se-
be, otevírá Ježíš horizont naděje maličkým 
zábleskem světla. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 2. ledna 

Památka sv. Basila Velikého 

a Řehoře Naziánského 

1 Jan 2,22-28 

Slyšeli jste to už na začátku, 

ať to tedy ve vás zůstane! 

Žl 98,1.2-3ab.3cd-4 

Jan 1,19-28 

Za mnou přichází ten, jenž 

jest přede mnou. 

 

ÚTERÝ 3. ledna 

1 Jan 2,29 - 3,6 

Žádný, kdo v něm zůstává, 

nehřeší. 

Žl 98,1.3cd-4.5-6 

Jan 1,29-34 

Hle, beránek Boží. 

 

STŘEDA 4. ledna 

1 Jan 3,7-10 

Nemůže páchat hříchy, proto-

že se narodil z Boha. 

Žl 98,1.7-8.9 

Jan 1,35-42 

Našli jsme Mesiáše. 

 

ČTVRTEK 5. ledna 

1 Jan 3,11-21 

Přešli jsme ze smrti do života, 

protože milujeme bratry. 

Žl 100,1-2.3.4.5 

Jan 1,43-51 

Ty jsi Boží Syn, ty jsi král 

Izraele. 

 

PÁTEK 6. ledna 

Hospodin řekl Mojžíšovi: "Řekni Árónovi a jeho 

synům: Tak budete žehnat izraelským synům; 

budete jim říkat: `Ať tobě Hospodin požehná a 

ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jas-

nou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k 

tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!' Budou vzývat 

moje jméno nad izraelskými syny a já jim požeh-

nám."  

1. čtení Nm 6,22-27 

Žalm 67 

Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

 

Bože, buď milostiv a žehnej nám, ukaž nám svou 

jasnou tvář, kéž se pozná na zemi, jak jednáš, kéž 

poznají všechny národy, jak zachraňuješ. 

Nechť se lidé radují a jásají, že soudíš národy 

spravedlivě a lidi na zemi řídíš. 

Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý 

národ! Kéž nám Bůh žehná, ať ho ctí všechny 

končiny země! 

Vstupní modlitba 

2. čtení Gal 4,4-7 

(Bratři!) Když se naplnil čas, poslal Bůh svého 

Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, 

aby vykoupil lidi, kteří podléhali Zákonu. Tak 

jsme byli přijati za syny. A protože jste synové, 

poslal nám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Du-

cha, který volá: "Abba, Otče!" Už tedy nejsi ot-

rok, ale syn a jako syn také dědic skrze Boha.  

Bože, tys vyvolil blahoslavenou Pannu Marii za 

Matku Spasitele lidského pokolení; dej, ať po-

znáváme, že ta, která nám zrodila původce živo-

ta, stále se za nás u něho přimlouvá. Neboť on s 

tebou v jednotě Ducha Svatého ... 
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Texty k rozjímání 

Slavnost Zjevení Páně 

Iz 60,1-6 

Hospodinova velebnost září 

nad tebou. 

Žl 72,1-2.7-8.10-11.12-13 

Ef 3,2-3a.5-6 

Nyní bylo oznámeno, že také 

pohané mají stejná dědická 

práva. 

Mt 2,1-12 

Přišli jsme od východu poklo-

nit se králi. 

 

SOBOTA 7. ledna 

1 Jan 3,22 - 4,6 

Zkoumejte duchy, zdali jsou  

z Boha. 

Žl 2,7b-8.10-11 

 Mt 4,12-17.23-25 

Přiblížilo se nebeské králov-

ství. 

 

NEDĚLE 8. ledna 

Svátek Křtu Páně 

Iz 42,1-4.6-7 

Hle, můj Služebník, v němž 

jsem si zalíbil. 

Žl 29,1-2.3ac-4.3b+9b-10 

Sk 10,34-38 

Bůh ho pomazal Duchem 

Svatým. 

Mt 3,13-17 

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, 

viděl Ducha Božího, jak na 

něj sestupuje. 

 

 

Ohlášky 

Evangelium Lk 2,16-21 

Pastýři pospíchali do Betléma a nalezli Marii a 

Josefa i děťátko položené v jeslích. Když ho uvi-

děli, vypravovali, co jim bylo o tom dítěti pově-

děno. Všichni, kdo to slyšeli, podivili se tomu, co 

jim pastýři vyprávěli. Maria však to všechno 

uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. Pastýři 

se zas vrátili. Velebili a chválili Boha za všech-

no, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

Když uplynulo osm dní a dítě mělo být obřezáno, 

dali mu jméno Ježíš, jak ho nazval anděl, než 

bylo počato v mateřském lůně.  

♣ Pořad bohoslužeb: 

Sobota 7. 1.                             

Děrné - 16:30                                 

Lukavec - 18:00   

Neděle 8. 1.  

Stachovice - 7:30  

Fulnek - 9:00       

Vrchy - 10:30  

♣ Během vánoční doby nabízíme farníkům pas-

torační návštěvu spojenou s žehnáním domu  

a bytu. Jedná se o společnou modlitbu kněze 

s rodinou. V případě zájmu se můžete nahlásit  

o. Jozefovi. 

♣ V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Při 

mši svaté ve Fulneku budeme žehnat vodu, křídu, 

kadidlo a zlaté předměty s náboženskou témati-

kou.  

♣ Tradiční Tříkrálová sbírka proběhne ve Fulne-

ku a okolních vesnicích 6. a 7. ledna.  Do Tříkrá-

lové sbírky můžete přispět do zapečetěné poklad-

ničky přímo ve farním kostele Nejsvětější Troji-

ce. 

♣ Příští neděli 8. ledna slavíme svátek Křtu Páně. 

Při mši svaté obnovíme své křestní sliby.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých                 1.1. – 8.1.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     1.1. 
 
 
 
Út      3.1. 
Čt      5.1. 
Pá      6.1. 
Ne     8.1.  

Za † Jiřinu Bártkovou, za † rodinu  
Durychovu s prosbou o Boží  
požehnání a ochranu Panny Marie  
pro živou rodinu Bártkovu 
___________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za členy živého růžence 
Za † Josefa Šenka a Boží požehnání 
pro rodinu Šenkovu a Seidlerovu 

Ne     1.1. 
 
St      4.1. 
So     7.1.  

Za † Aničku Kolovratovou a její  
rodinu 
Za členy živého růžence 
16:30 Za † Josefa Kysilka  
a duše v očistci 

Ne     1.1. 
Čt      5.1. 
So      7.1.  

Na úmysl dárce 
Za členy živého růžence 
18.00 _______________________ 

Ne     1.1. 
Út      3.1. 
Ne     8.1.  

Za kněze 
Za členy živého růžence 
Za † Karla Růčku, rodiče z obou stran 
a živou rodinu 

Ne     1.1. 
Ne     8.1.  

Mše svatá za farnost 
Za † Věru a Aloise Brožovy  
se vzpomínkou od přátel 

Děrné 

♣ V tomto týdnu budeme pro-

žívat první pátek v měsíci  

a při mších svatých se zasvětí-

me Nejsvětějšímu srdci Páně. 

Možnost svátosti smíření pře-

de mši svatou.  

♣ Děkujeme všem, kteří se 

zapojili do vánoční výzdoby 

našich kostelů a všem těm, 

kteří po nás všechny připravili 

krásné prožití svátků Naroze-

ní Páně a pomohli při službě 

v době otevřeného farního 

chrámu.  

 ♣ Ve farním kostele jsou 

k dispozici propagační materi-

ály a přehled studijních oborů 

Střední pedagogické školy  

a Střední zdravotnické školy 

svaté Anežky České. 

9 předsevzetí  

papeže Františka  

1. Pečujte o svůj duchovní 
život, o vztah k Bohu. 
2. Pečujte o rodinný život. 
3. Pečujte o své vztahy 
s druhými. 
4. Pečujte o svůj jazyk. 
5. Lečte rány srdce olejem 
odpuštění. 
6. Dbejte na svou práci. 
7. Varujte se závisti a žádosti-
vosti, nenávisti a záporných 
citů. 
8. Mějte se na pozoru před 
záští. 
9. Pečujte o bratry a sestry, 
kteří to potřebují. 


