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D E N   P Á N Ě 
Svátek Křtu Páně                               8. ledna                  neprodejné  

Papež František - k zamyšlení 

Liturgie nám letos předkládá událost 
Ježíšova křtu v podání Matoušova evan-
gelia. Evangelista přináší dialog mezi 
Ježíšem, který žádá o křest, a Janem 
Křtitelem, který se brání a podotýká: „Já 
bych měl být pokřtěn od tebe, a ty při-
cházíš ke mně?“. Ježíšovo rozhodnutí 
překvapuje Jana Křtitele, vždyť Mesiáš 
nepotřebuje očistu, 
naopak je to On, kdo 
očišťuje. Avšak Bůh 
je Svatý, jeho cesty 
nejsou našimi cesta-
mi a Ježíš je Boží 
cesta, cesta nepředví-
datelná. Mějme na 
paměti, že Bůh je 
Bohem překvapení. 
Jan prohlásil, že mezi 
ním a Ježíšem je pro-
pastná, nepřeklenutel-
ná vzdálenost. „Jemu 
nejsem hoden ani 
opánky přinést“, pra-
vil. Avšak Boží Syn přišel právě proto, 
aby překlenul vzdálenost mezi člověkem 
a Bohem. Jestliže Ježíš je vším po Boží 
stránce, je také vším po lidské stránce, 
spojuje to, co bylo oddělené. Proto Ježíš 
odvětí Janovi: „Nech tak nyní, neboť je 
třeba, abychom zcela splnili spravedl-
nost“. Mesiáš žádá o křest, aby se zcela 
naplnila spravedlnost, tedy aby se usku-
tečnil Otcův plán, který se naplňuje na 
cestě synovské poslušnosti a solidarity 

s křehkým a hříšným člověkem. Je to cesta 
pokory a úplné Boží blízkosti k jeho dětem. 
Jakmile byl Ježíš pokřtěn v řece Jordánu, 
otevřela se nebesa a sestoupil na Něj Duch 
svatý jako holubice a z nebe se ozval hlas, 
který pravil: „To je můj milovaný Syn, 
v něm mám zalíbení“. Při svátku Ježíšova 
křtu znovu objevujeme svůj křest. Jako je 

Ježíš milovaný Otcův 
Syn, kéž také my zno-
vuzrození z vody a Du-
cha svatého dokážeme 
být milovanými syny - 
Bůh nás všechny miluje 
- předmět Božího zalíbe-
ní, bratři všech ostatních 
bratří, nasazení ve veli-
kém poslání svědčit a 
hlásat všem lidem neko-
nečnou Otcovu lásku. 
Tento svátek Ježíšova 
křtu nám připomíná náš 
křest. Také my jsme byli 
obnoveni ve křtu. Ve 

křtu přišel Duch svatý, aby v nás přebýval. 
Proto je důležité znát datum svého křtu. 
Známe datum svého narození, ale ne 
vždycky víme, kdy jsme byli pokřtěni. Ně-
kdo z vás ho snad zná. Mám pro vás domá-
cí úkol! Až se vrátíte, zeptejte se, kdy jsem 
byla pokřtěna, kdy jsem byl pokřtěn? A 
každý rok slavte datum svého křtu ve svém 
srdci. Udělejte to! Je to také povinnost 
spravedlnosti vůči Pánu, jenž k nám byl 
tolik dobrý. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 9. 1. 
Žid 1,1-6 
Žl 97,1+2b.6+7c.9 
Mk 1, 14-20 
Bůh promluvil skrze Syna: 
aby se přiblížil k člověku a 
ztotožnil se s ním, vstupuje 
do našich vztahů. Je to vý-
zva, abych i já prožíval pl-
něji otcovství (k dětem, ke 
svěřenému společenství), 
ale i synovskou náklonnost 
k tomu, kdo mě má rád. 
 
ÚTERÝ 10. 1. 
Žid 2,5-12 
Žl 8,2a+5.6-8a.8b-9 
Mk 1,21b-28 
Ježíš opravdu podstoupil 
smrt za všechny lidi. Zá-
chrana všech je v plánu Bo-
žím. Nepatřím k těm, kdo 
by spásu nejraději omezo-
vali na hrstku věrných? 
 
STŘEDA 11. 1. 
Žid 2,14-18 
Žl 105,1-2.3-4.6-7.8-9 
Mk 1,1,29-39 
Láska, s jakou se náš Pán 
ztotožňuje s lidmi, nemá v 
jiných náboženstvích obdo-
bu. Mám radost z toho, že 
jsem křesťan? Dokážu tuto 
radost nést dál? 
 
ČTVRTEK 12. 1. 
Žid 3,7-14 

Žalm 29 

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 

 

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte 

Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte Hospodi-

nu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném 

rouchu se klaňte Hospodinu!  

Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin 

nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak 

je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkole-

pý! 

Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho 

chrámu však všichni volají: Sláva! – Hospo-

din trůnil nad potopou, – Hospodin jako král 

bude trůnit věčně. 

1. čtení Iz 42,1-4.6-7 

2. čtení Sk 10,34-38 

Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu 

chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém 

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, 
kterého podporuji, můj vyvolený, v němž 
jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého du-
cha, národům přinese právo. Nebude křičet, 
nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalo-
menou třtinu nedolomí, doutnající knot neu-
hasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezesláb-
ne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi prá-
vo. Ostrovy čekají na jeho nauku. 
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedl-
nosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a 
ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a 
světlem národů, abys otevřel oči slepým, 
abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, 
kdo bydlí ve tmách.“ 
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Texty k rozjímání 

Žl 95,6-7.8-9.10-11 
Mk 1,40-45 
Kdo je zatvrzelý, dokonce 
zlý, ten se sám vylučuje z 
jeho lásky. Toto odpadává-
ní od živého Boha působí 
bolest jak lidskému spole-
čenství, tak tomu, který se 
pro lásku obětoval. 
 
PÁTEK 13. 1. 
Žid 4,1-5.11 
Žl 78,3+4bc.6c-7.8 
Mk 2,1-12 
Věčný odpočinek, který 
vyprošujeme zemřelým, si 
vlastně připravujeme sami 
již zde na zemi naší vírou a 
láskou, se kterou putujeme 
k cíli.   
 
SOBOTA 14. 1. 
Žid 4,12-16 
Žl 19,8.9.10.15 
Mk 2,13-17 
Ostrost a pronikavost Boží-
ho slova „do kloubů a mor-
ku“ kéž není otupena mou 
netečností. Vždyť ani nedo-
statek lásky Boží slovo ne-
udusí! Jeho Slovo zde pros-
tě je… 
 
NEDĚLE 15. 1. 
neděle v mezidobí 
Iz 49,3.5-6 
1 Kor 1,1-3 
Jan 1,29-34 

Evangelium Mt 3,13-17 

národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a 

dělá, co je správné. 

Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat 

radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježí-

še Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, 

co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve 

v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh 

pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Na-

zareta, jak on všude procházel, prokazoval 

dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravo-

val všechny, které opanoval ďábel.“ 

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, 

aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a 

říkal:  

„Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty při-

cházíš ke mně?“ 

Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je 

třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A 

tak mu vyhověl. 

Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z 

vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha 

Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje 

na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj 

milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ 

Pořad bohoslužeb 

Sobota 14. 1.                             

Stachovice  - 16:30                                 

Vrchy - 18:00   

Neděle 15. 1.  

Děrné - 7:30  

Fulnek - 9:00       

Lukavec - 10:30  
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Ohlášky Úmysly mší svatých               8.1. – 15.1.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     8.1. 
 
Út    10.1. 
 
 
Čt    12.1. 
Pá    13.1. 
 
Ne   15.1.  

Za † Josefa Šenka a Boží požehnání 
pro rodinu Šenkovu a Seidlerovu 
Za † rodiče Sokolovy, požehnání  
pro živou rodinu Golichovu  
a za duše v očistci 
Na poděkování za 70 let života 
Za † rodiče, syna, švagrovou,  
Boží požehnání pro živou rodinu 
____________________________ 

So     7.1. 
 
St    11.1. 
 
Ne   15.1.  

16:30 Za † Josefa Kysilka  
a duše v očistci 
Za † Jaroslava Lecha a jeho rodiče,  
za živou rodinu 
7:30 Za † a živou rodinu Goldovu  
a Wolfovu 

So     7.1. 
Čt    12.1. 
Ne   15.1.  

18.00 _______________________ 
____________________________ 
____________________________ 

Ne     8.1. 
 
Út    10.1. 
So    14.1.  

Za † Karla Růčku, rodiče z obou stran 
a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
16:30 Za † Annu a Ladislava Petrů, 
rodiče z obou stran a živou rodinu 

Ne     8.1. 
 
So   14.1.  

Za † Věru a Aloise Brožovy  
se vzpomínkou od přátel 
18:00 Za † Ladislava Trojáka,  
†  rodinu  Dunajovu, Vavricovu  
a Vankovu 

Děrné 

♣ Děkujeme všem kolední-

kům, kteří se zapojili do Třík-

rálové sbírky a také těm, kdo 

pomáhali s organizováním 

této akce. 

♣ Do Tříkrálové sbírky může-

te také přispět do zapečetěné 

pokladničky přímo ve farním 

kostele Nejsvětější Trojice. 

♣ V pátek 13. ledna v 18 ho-

din zveme do kostela ve Ful-

neku na mši svatou s kázáním 

pro děti. Děti se sejdou 

k nácviku písní v 17 hodin  

a po  mši svaté bude na faře 

spolčo.  

♣ O svátku Panny Marie 

Lurdské 11. února budeme 

prožívat světový den nemoc-

ných. Při této příležitosti bu-

deme v týdnu od 7. do  

10. února navštěvovat nemoc-

né. Pokud budete potřebovat 

návštěvu kněze dříve,  volejte 

o. Jozefa. 

♣ Spolek K Pramenům si Vás 

dovoluje pozvat na Tříkrálový 

koncert, který se uskuteční 

dnes tj. v neděli 8. ledna  

v 16 hodin v kulturním domě 

v Děrném. Na koncertě vy-

stoupí Swingová partička  

ze Základní umělecké školy 

ve Fulneku a mladí muzikanti 

z Děrného s pásmem koled. 

Vstupné 50 Kč, děti a koled-

níci zdarma.  

 


