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D E N   P Á N Ě 
2. neděle v mezidobí                              15. ledna                  neprodejné  

Papež František - k zamyšlení 

Tato druhá neděle v mezidobí navazuje 
na Zjevení a Křest Páně. Evangelium 
totiž ještě jednou mluví o tom, jak se 
Ježíš ukázal. Poté, co byl pokřtěn v řece 
Jordánu, byl posvěcen Duchem svatým, 
který na něj sestoupil, a Otcův hlas jej 
prohlásil Božím sy-
nem. Evangelista Jan 
na rozdíl od třech 
dalších nepopisuje 
tuto událost, nýbrž 
předklá-
dá svědectví Jana 
Křtitele, který byl 
Kristovým prvním 
svědkem. Bůh jej 
k tomu povolal a při-
pravil jej na to. 
Křtitel nemůže zadr-
žet nutkavou touhu 
po tom, aby vydal svědectví o Ježíši, a 
prohlašuje: „Já jsem to viděl a dosvěd-
čuji“. Jan spatřil cosi ohromujícího – 
tedy milovaného Božího Syna, solidární-
ho s hříšníky – a Duch svatý mu dal po-
znat tuto neslýchanou a skutečně pře-
vratnou novinu. Zatímco totiž ve všech 
náboženstvích člověk obětuje Bohu, 
v Ježíšově příchodu obětuje Bůh vlastní-
ho Syna, aby zachránil lidstvo. Jan pro-
jevuje svůj údiv a zároveň souhlas 
s touto novostí, kterou Ježíš přinesl, vý-
stižným výrokem, který opakujeme při 

každé mši: „Hle, beránek Boží, který snímá 
hříchy světa!“ 
Svědectví Jana Křtitele nás vybízí 
k ustavičně novým začátkům na naší pouti 
víry. Vyjděme z Ježíše Krista, Beránka pl-
ného milosrdenství, jehož za nás Otec vy-

dal. Dejme se nově pře-
kvapit volbou Boha, 
který se postavil na naši 
stranu, rozhodl se pro 
soudržnost s námi, hříš-
níky, a pro spásu světa 
od veškerého zla tím, že 
je vezme na sebe. 
Naučme se jako Jan 
Křtitel nepředpokládat, 
že bychom snad už Ježí-
še znali a všechno o 
něm věděli. Není tomu 
tak. Useberme se nad 

evangeliem a třeba při tom kontemplujme 
Kristovu ikonu, jeho Svatou tvář. Nazírej-
me ji očima a ještě více srdcem a dejme se 
poučit Duchem, který v našem nitru říká: 
To je On! Je to Boží Syn, učiněný berán-
kem, obětovaný z lásky. On, jedině On nesl 
hříchy, trpěl za ně, odčinil je. Hříchy kaž-
dého z nás, hříchy světa a také mé hříchy. 
Všechny. Vzal je na sebe a nám je odňal, 
abychom konečně byli svobodní a neotroči-
li zlu. Ano, jsme dosud nebohými hříšníky, 
avšak nikoli otroky. Nikoli otroky, nýbrž 
dětmi, Božími dětmi! 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 16. 1. 
Žid 5,1-10 
ŽL 110,1.2.3.4 
Mk 2,18-22 
Stále platí: nedivme se, že 
křesťanství trhá naše staré, 
nevhodné nádoby, ony mě-
chy, do kterých jej uzavírá-
me. Je totiž živé a bouřlivé! 
 
ÚTERÝ 17. 1.  
Památka sv. Antonína 
Žid 6,10-20 
ŽL 111,1-2.4-5.9+10C 
Mk 2,23-28 
Ani dnes si neškodí uvědo-
mit, že Ježíš je Pánem nad 
mnoha projevy naší zbož-
nosti, a to všude tam, kde 
se jedná o pouhou zvyko-
vost, popřípadě dobrý pocit 
z našeho výkonu... Nechme 
jej jednat i tehdy, když se 
ukáže něco neživotného! 
 
STŘEDA 18. 1.  
Památka Panny Marie, 
Matky jednoty křesťanů 
Žid 7,1-3.15-17 
ŽL 110,1.2.3.4 
Mk 3,1-6 
Nepodobám se občas těm, 
kdo na Ježíše dávali pozor? 
Nesleduji druhé v církvi, 
abych mohl kritizovat? 
 
ČTVRTEK 19. 1. 
Žid 7,25 – 8,6 
ŽL 40,7-8A.8B-9.10.17 

Žalm 40 

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
 
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke 
mně sklonil a vyslyšel mé volání. – Novou 
píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv našemu 
Bohu. 
V obětních darech si nelibuješ, – zato jsi mi 
otevřel uši. – Celopaly a smírné oběti nežá-
dáš, – tehdy jsem řekl: „Hle, přicházím. 
Ve svitku knihy je o mně psáno. – Rád spl-
ním tvou vůli, můj Bože, – tvůj zákon je v 
mém nitru.“ 
Spravedlnost jsem zvěstoval – ve velkém 
shromáždění, – svým rtům jsem nebránil, ty 
to víš, Hospodine! 

1. čtení Iz 49,3.5-6 

2. čtení 1 Kor 1,1-3 

Pavel, z Boží vůle povolaný za apoštola Ježí-
še Krista, a bratr Sosthenes členům církevní 
obce v Korintě, kteří byli posvěceni v Kristu 
Ježíši a povoláni do stavu svatých, a také 
všem, kteří kdekoli vzývají jméno Pána Ježí-
še Krista, (Pána) svého i našeho. Milost vám 

Hospodin mi řekl: „Jsi mým Služebníkem, 
Izraelem, proslavím se tebou.“ 
Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě 
utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych 
zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shro-
máždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, 
protože Bůh můj je mou silou.  
Řekl mi tedy: „Nestačí, že jsi mým Služební-
kem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky 
Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům 
jako světlo, aby se má spása rozšířila až do 
končin země.“ 
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Mk 3,7-12 
V loďce, kterou žádal Ježíš 
od učedníků, mohu vidět 
církev. Je i mým úkolem 
pomáhat a vytvářet pod-
mínky, aby Syn Boží mohl 
dnes uzdravovat vše, co je 
neduživé. 
 
PÁTEK 20. 1. 
Žid 8,6-13; Žl 85;  
ŽL 85,8+10.11-12.13-14 
Mk 3,13-19 
Jak rozdílné povahy k sobě 
Pán zavolal! Podobně růz-
né „typy“ zve i dnes. Je to 
výzva ke snášenlivosti v 
církvi! Vždyť On je stále 
uprostřed… 
 
SOBOTA 21. 1.  
Památka sv. Anežky,  
panny a mučednice 
Žid 9,2-3.11-14 
ŽL 47,2-3.6-7.8-9 
Mk 3,20-21 
Lidí zapálených pro Boží 
království, kteří jsou ochot-
ni zříci se pro něj svých 
potřeb, bychom si měli víc 
vážit, nebo je alespoň méně 
kritizovat. 
  
 

NEDĚLE 22. 1. 
3. neděle v mezidobí 
Iz 8,23b – 9,3 
1 Kor 1,10-13.17 
Mt 4,12-23 

Zpěv před evangeliem  

a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Je-
žíše Krista. 

Na druhý den Jan viděl Ježíše, jak jde k ně-
mu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá 
hříchy světa! To je ten, o kterém jsem řekl: 
‘Po mně přijde ten, který má větší důstojnost, 
neboť byl dříve než já.’ Ani já jsem ho ne-
znal, ale proto jsem přišel křtít vodou, aby 
byl zjeven izraelskému národu.“  
A Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak 
Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal 
na něm. Ani já jsem ho neznal, ale ten, který 
mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvi-
díš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je 
ten, který křtí Duchem svatým.’  
A já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn 
Boží.“ 

„Svíčky pro Ukrajinu - zákopová svíčka“. 

Naše farnost se zapojuje do projektu „Svíčky 
pro Ukrajinu - zákopová svíčka“. Zákopová 
svíčka je pro ukrajinskou armádu v mrazu 
velkým pomocníkem. Slouží vojákům, aby si 
mohli ohřát jídlo a zároveň aby nepromrzli. 
Svíčka může hořet až pět hodin a dá se pou-
žít opakovaně. Prosíme vás tímto, abyste dle 
možností nosili do kostela zbytky svíček, 
které odešleme a dobrovolníci pak z nich bu-
dou vyrábět zákopové svíčky. V kostelích 
budou připraveny krabice. 

Evangelium Jan 1,29-34 

Aleluja. Slovo se stalo tělem a přebývalo me-
zi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se 
Božími dětmi. Aleluja. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             15.1. – 22.1.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   15.1. 
 
Út    17.1. 
 
Čt    19.1. 
Pá    20.1. 
 
Ne   22.1.  

Za † Karla Štefku a Boží požehnání 
pro živou rodinu 
Za † Tomáše Mužného, maminku  
a živou rodinu 
Za † Josefa Königa 
Za † rodiče, zetě, snachu a Boží  
požehnání pro živou rodinu 
Za † rodinu z obou stran a požehnání 
pro živou rodinu 

Ne   15.1.  
 
St    18.1. 
So   21.1.  

Za † a živou rodinu Goldovu  
a Wolfovu 
Mše svatá za farnost 
16:30 Za † Josefa a Emílii  
Kolovratovy a jejich rodinu 

Ne   15.1. 
Čt    19.1. 
So   21.1.  

__________________________ 
__________________________ 
18:00 _____________________ 

So    14.1.  
 
Út    17.1. 
Ne   22.1.  

16:30 Za † Annu a Ladislava Petrů, 
rodiče z obou stran a živou rodinu 
___________________________ 
Za † Emilii Holáňovou, manžela, zetě 
a živou rodinu 

So   14.1.  
 
 
Ne   22.1.  

18:00 Za † Ladislava Trojáka,  
†  rodinu  Dunajovu, Vavricovu  
a Vankovu 
Za † Jana Pešla, manželku a děti 

Děrné 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 21. 1.                             
Děrné - 16:30                                 
Lukavec - 18:00   
Neděle 22. 1.  
Stachovice - 7:30  
Fulnek - 9:00       
Vrchy - 10:30. 
♣ V úterý 17. ledna v 19 ho-
din zveme na faru ty, kteří by 
chtěli pomoci s pastorací 
v naší farnosti. 
♣ Ve středu 18. ledna slavíme 
památku Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů.  
A v návaznosti na tuto památ-
ku probíhá od středy  
18. do 25. ledna v křesťan-
ském světě týden modliteb za 
jednotu. Tématem nadcházejí-
cího Týdne modliteb za jed-
notu křesťanů je verš „Učte 
se činit dobro. Hledejte prá-
vo“ (Iz 1,17). 
♣ V pátek 20. ledna budou 
mít setkání ministranti. Začí-
náme mši svatou. 
♣ V sobotu 21. ledna  
v 15 hodin jste zváni do Jílov-
ce na mši svatou s nedělní 
platností.  
♣ Papež František stanovil, že 
3. neděle v liturgickém mezi-
dobí se bude po celém světě 
slavit jako neděle Božího slo-
va. Sbírka z této neděle (22. 
ledna) je ve prospěch biblic-
kého apoštolátu. 
♣ A při mši svaté příští neděli 
si připomeneme sv. Vincence 
Pallotiho, zakladatele Společ-
nosti katolického apoštolátu – 
Pallotinu.  


