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

D E N   P Á N Ě 
4. neděle v mezidobí                              29. ledna                  neprodejné  

K zamyšlení 

Šťastný, kdo má odvahu přiznat si 
vlastní chudobu, omezenost a nedo-
statečnost, kdo si uvědomuje, že si 
sám nestačí a potřebuje Boha: ne-
beský Otec je jeho pokladem. 

Šťastný, kdo pláče, kdo prožívá smu-
tek a nezatvrzuje se v bolesti: samot-
ný Bůh ho utěší a setře slzu z tváře. 

Šťastný, kdo se neprosazuje násilím 
a širokými lokty, kdo nepodléhá ne-
nasytné touze po sebeuplatňování, 
kdo nedává průchod hněvu a pomstě, 
když jsou jeho důstojnost a právo 
pošlapány, kdo se nesnaží bezohled-
ně urvat co nejvíc: Bůh mu totiž při-
pravil bohatě prostřený stůl a přeté-
kající kalich. 

Šťastný, kdo má palčivou žízeň po 
Božím slově a jeho naplnění, kdo má 
touhu žít podle evangelia, kdo usi-
lovně prahne napodobit Krista: Bůh 
sám naplní jeho prázdnotu. 

Šťastný, kdo nezatvrzuje své nitro při 
pohledu na potřebného, kdo je ochot-
ný se rozdělit s druhým, kdo přináší 
Boží milosrdenství: ten zakusí Boží 
pohlazení. 

Šťastný, kdo má ryzí a nefalšované 
srdce, nezakalené dvojakostí, neu-

přímností, sobectvím či poskvrnou hří-
chu: neviditelný Bůh se s ním setká tvá-
ří v tvář. 

Šťastný, kdo odpuštěním přináší pokoj, 
kdo usiluje o pokojné vztahy, kdo hlásá 
zvěst o Božím odpuštění: prožije, že je 
milovaným Božím dítětem. 

Šťastný, kdo snáší nepřijetí, pomluvy, 
ústrky, pronásledování kvůli Kristu a 
jeho evangeliu: všemohoucí Bůh bude 
jeho odměnou. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 30. 1. 
Žid 11,32-40  
ŽL 31,20.21.22.23.24 
Mk 5,1-20 
Uzdravenému dává Ježíš 
úkol: jdi a vypravuj… I mě 
Pán uzdravuje – a snad i 
mě posílá od sebe s podob-
ným úkolem… 
 
ÚTERÝ 31. 1.  
památka sv. Jana Boska 
Žid 12,1-4 
ŽL 22 
Mk 5,21-43 
Ježíšovy mocné činy se 
projevují i dnes, právě v 
církvi. Nejsou možná patr-
né na první pohled. Ale 
chci zbystřit svůj duchovní 
zrak! 
 
STŘEDA 1. 2. 
Žid 12,4-7.11-15 
ŽL 103,1-2.13-14.17-18A 
Mk 6,1-6 
Předpojatost, odsuzování, 
aniž bych jeho dotek prožil. 
Důvody, které mnohým 
brání v následování Ježíše. 
Kdo je takto zablokovaný, 
těžko přijme radostnou 
zvěst. 
 
ČTVRTEK 2. 2. svátek 
Uvedení Páně do chrámu 
Mal 3,1-4  
ŽL 24,7.8.9.10 

Žalm 146 

Blahoslavení chudí v duchu,  
neboť jejich je nebeské království.  

 
Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjed-
nává právo utlačeným, – dává chléb lačným. 
– Hospodin vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin 
napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spra-
vedlivé. – Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale 
mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude 
vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po 
všechna pokolení. 

1. čtení Sof 2,3; 3,12-13 

2. čtení 1 Kor 1,26-31 

Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dosta-
lo povolání! Není tu mnoho moudrých lidí 
podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, 
ani mnoho urozených.  
A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, 
vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, 
kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, 
aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za 
neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří 
nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil 

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, 
kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte 
spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryje-
te v den Hospodinova hněvu.  
Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a 
chudý. Budou hledat své útočiště v Hospodi-
nově jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Nebu-
dou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich 
ústech se nenajde podvodný jazyk. Když se 
budou pást a odpočívat, nikdo je nebude dě-
sit. 
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Texty k rozjímání 

Žid 2,14-18 
Lk 2,22-40 
Žena vysokého věku, pro-
rokyně Anna, stojí v příbě-
hu jaksi v pozadí. „Přišla 
tam právě v tu chvíli“. Není 
to snad cílem každého z 
nás? Ona je jakoby obra-
zem našeho evropského 
křesťanství (starého a una-
veného), které přesto stále 
svědčí… 
 
PÁTEK 3. 2.  
památka sv. Blažeje 
Žid 13,1-8; Žl 27;  
ŽL 27,1.3.5.8B-9ABC 
Mk 6,14-29 
Mocný Herodes měl před 
Janem strach. Jen tam, kde 
se církev zhostí odvážně 
svého úkolu, získá respekt! 
 
SOBOTA 4. 2. 
Žid 13,15-17.20-21 
ŽL 23,1-3A.3B-4.5.6 
Mk 6,30-34 
Po každé aktivitě je krásné 
vyhledat opuštěné místo. 
Nebojme se i my vydat se 
na odpočinek s Ježíšem. 
 
NEDĚLE 5. 2. 
5. neděle v mezidobí 
Iz 58,7-10 
1 Kor 2,1-5 
Mt 5,13-16 

moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný 
smrtelník nemohl před Bohem vynášet.  
A od něho pochází to, že jste spojeni s Kris-
tem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce 
moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykou-
pení. Tak se splnilo, co je v Písmu: ‘Kdo se 
chlubí, ať se chlubí v Pánu.’ 

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, 
a jak se posadil, přistoupili k němu jeho 
učedníci. Otevřel ústa a učil je:  
„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je 
nebeské království.  
Blahoslavení plačící, neboť oni budou potě-
šeni.  
Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi 
za dědictví.  
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedl-
nosti, neboť oni budou nasyceni.  
Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství.  
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou 
vidět Boha.  
Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou 
nazváni Božími syny.  
Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro 
spravedlnost, neboť jejich je nebeské králov-
ství.  
Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně 
tupit, pronásledovat a vylhaně vám připiso-
vat každou špatnost; radujte se a jásejte, ne-
boť máte v nebi velkou odměnu.“ 

Evangelium Mt 5,1-12a 

Pořad bohoslužeb 

Sobota 4. 2.                             
Stachovice  - 16:30, Vrchy - 18:00   
Neděle 5. 2.  
Děrné - 7:30, Fulnek - 9:00, Lukavec - 10:30. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               29.1. – 5.2.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   29.1. 
 
Út    31.1. 
Čt      2.2. 
Pá      3.2. 
Ne     5.2.  

Za † rodiče Surovcovy, syny Petra  
a Jiřího a požehnání pro živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † Anastazy SAC 
Za členy živého růžence 
Za † rodiče Linartovy a bratra 

Ne   29.1. 
St       1.2. 
Ne     5.2.  

Za † a živou rodinu Skočkovu 
Za členy živého růžence 
7:30 Za † Marii a Jiřího Štalcerovy 

Ne   29.1. 
Čt      2.2. 
Ne     5.2.  

David 
Za členy živého růžence 
Sukupovi 

Ne   29.1. 
 
Út    31.1. 
So      4.2.  

Za † Marii a Ladislava  Vaněčkovy  
a rodiče z obou stran 
Za členy živého růžence 
16:30 _________________________ 

Ne   29.1. 
 
So      4.2.  

Za † Bohumila Hansguta, rodiče  
a sourozence 
18:00 Mše svatá za farnost 

Děrné 

♣ Ve sbírce na podporu bib-
lického apoštolátu se vybralo 
14 650 Kč.  
♣ V tomto týdnu budeme pro-
žívat první pátek v měsíci  
a při mších svatých se zasvětí-
me Nejsvětějšímu srdci Páně. 
Možnost svátosti smíření je 
před mši svatou. Ve Fulneku 
budeme zpovídat v pátek   
od 17 hodin. 
♣ Ve čtvrtek 2. února je svá-
tek Uvedení Páně do chrámu 
a zároveň Světový den zasvě-
ceného života. Zveme na mši 
svatou v 17 hodin do kostela 
v Lukavci a  v 18 hodin  
do Fulneku. Při mši svaté bu-
deme světit svíce.  
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek 3. úno-
ra v 18 hodin do kostela ve 
Fulneku. Děti se sejdou 
k nácviku písní v 17 hodin   
a po  mši svaté bude na faře 
spolčo.  
♣ V rámci nedělní mše svaté 
ve Fulneku zveme v neděli  
5. února děti do společenské 
místnosti na nedělní kate-
chezi, která bude probíhat od 
1. čtení do konce kázání.  
Po mši svaté jste zváni do 
farní kavárny na dobrou kávu. 
♣ Škola křesťanského života 
Marie z Nazaretu zve ve 
dnech 24. – 26. února do sale-
siánského klubu SHM 
v Ostravě na zimní setkání. 
Bližší informace a přihlášení 
na www.skolamarie.cz. 


