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D E N   P Á N Ě 
14. neděle v mezidobí                        4. července        neprodejné 

K zamyšlení 

Dnešní evangelium navazuje na evange-
lium minulé neděle nejen zařazením v 
Markově textu. Tvoří totiž jakýsi význa-
mový kontrast k tomu, o čem byla řeč 
před týdnem. Zatímco tehdy byla ukázá-
na zachraňující moc víry, zde je ukázán 
protiklad víry - nevě-
ra a její důsledky: 
znemožnění působ-
nosti té Boží pomoci, 
která v Kristu přichá-
zí. 
Ale ani tato příhoda o 
Ježíšově neúspěšnosti 
neznamená konec 
nebo přerušení jeho 
působnosti. Naopak, v 
dalším textu čteme o 
rozeslání učedníků a 
o Herodově reakci na 
Ježíšovo působení. 
Tento úkaz se potom 
v dějinách církve opa-
kuje a to od počátku 
do dnešních dob. Po-
dobně jako jáhen Filip a další působili 
po vyhnání z Jeruzaléma v jiných čás-
tech Palestiny i dále v jiných územích, 
působili vyhnaní nebo odmítnutí Ježíšo-
vi učedníci úspěšně někde jinde než tam, 
kde se jich zřekli. 
Celé nedorozumění v Nazaretě je exem-
plární ukázkou toho, jak lidé zaměňují 
Boží a mimořádné. Moudré učení i zá-
zraky by byli brali, kdyby ten, kdo to 

všechno konal, byl nějak mimořádný, odně-
kud odjinud, pokud možná z neznáma. Ale 
tytéž činy od známého člověka jim nic neří-
kají. Najednou jakoby zapomněli, co jako 
věřící Židé věděli - že Bůh působí všude a 
ve všem, že není vázán na nic mimořádné-

ho. 
Učení v synagoze v 
sobotu nebylo ničím 
mimořádným, každý 
cestující rabi to mohl 
dělat a bylo to přijí-
máno s úctou. Ovšem 
Ježíš nebyl tím, který 
by jen tlumočil, co 
slyšel od jiných rabí-
nů. Byl prorokem, 
tedy člověkem, pově-
řeným a poslaným 
Bohem k tomu, aby 
slovy i činy oznamo-
val a dosvědčoval Bo-
ží vůli. To ovšem do-
vede přijmout jen ten, 
kdo je ochoten tuto 

vůli respektovat, kdo chce být Bohem pou-
čen. Pokud tato ochota je chabá, nepomo-
hou sebelepší kvality proroka. To platilo za 
Ježíšovy doby a platí to podnes. Prorok se 
nemusí stydět za svou nemohoucnost setká-
li se s vyloženou nevírou, neochotou k při-
jetí Božích věcí. Ale má vědět, že tím jeho 
možnosti a hlavně jeho úkol a poslání ne-
končí. Je třeba jít k jiným, Bůh má všude 
své lidi.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 5. 7.  
Slavnost sv. Cyrila, mni-
cha, a Metoděje, biskupa, 
patronů Evropy, hlavních 
patronů Moravy 
Iz 61,1-3a 
Hospodin mě pomazal a 
poslal mě zvěstovat radost-
nou zprávu chudým. 
2 Kor 4,1-2.5-7 
Kážeme, že Ježíš Kristus je 
Pán, my však že jsme vaši 
služebníci. 
Lk 10,1-9 
Žeň je sice hojná, ale dělní-
ků málo. 
 
ÚTERÝ 6. 7.  
Gn 32,23-33 
Budeš se jmenovat Izrael 
(Boží bojovník), neboť jsi 
bojoval s Bohem i s muži a 
zvítězil jsi. 
Mt 9,32-38 
Žeň je sice hojná, ale dělní-
ků málo. 
  
STŘEDA 7. 7. 
Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a 

Provinili jsme se na svém 
bratru. Proto na nás přišlo 
toto soužení. 
Mt 10,1-7 
Jděte k ztraceným ovcím z 
domu izraelského. 
  
ČTVRTEK 8. 7. 

Vešla do mě síla a postavila mě na nohy. 

Slyšel jsem, jak ( Bůh ) mluví ke mně a pra-

ví:  

"Synu člověka! Já tě posílám k synům Izrae-

le, k odpadlému národu, který ode mě od-

stoupil; oni i jejich otcové byli mi nevěrní až 

do dneška. Jsou to lidé drzé tváře a zatvrzelé-

ho srdce, k nimž tě posílám. Řekneš jim: Tak 

praví Pán, Hospodin! A oni - ať už poslech-

nou, nebo ne - je to vskutku vzpurné pleme-

no - musí poznat, že byl mezi nimi prorok."  

Žalm 123 

Naše oči hledí na Hospodina,  

dokud se nad námi nesmiluje.  

 

Zvedám své oči k tobě, který trůníš na nebi. 

Hle, jako oči služebníků hledí na ruce svých 

pánů.  

Jako oči služebnice hledí na ruce své paní, 

tak hledí naše oči na Hospodina, našeho Bo-

ha, dokud se nad námi nesmiluje.  

Smiluj se nad námi, Hospodine, smiluj se 

nad námi, neboť jsme přesyceni pohanou. 

Přesycena je naše duše výsměchem boháčů, 

pohanou pyšných.  

1. čtení Ez 2,2-5  

2. čtení 2 Kor 12,7-10  

Abych se pro vznešenost zjevení nepyšnil, 

byl mi dán do těla osten, posel to satanův, 

aby mě bil do tváře. To proto, aby se mě ne-

zmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát 

prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi 

řekl: "Stačí ti moje milost, protože síla se tím 

zřejměji projeví ve slabosti."  
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Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5 

Bůh mě poslal před vámi 
do Egypta, aby vás zacho-
val naživu. 
Mt 10,7-15 
Zadarmo jste dostali, 
zadarmo dávejte. 
  
PÁTEK 9. 7. 
Gn 46,1-7.28-30 
Teď už mohu umřít, když 
jsem viděl tvou tvář. 
Mt 10,16-23 
To už pak nemluvíte vy, ale 
mluví skrze vás Duch vaše-
ho Otce. 
  
SOBOTA 10. 7.  
Gn 49,29-32; 50,15-26a 
Bůh se vás ujme a vyvede 
vás  z této země. 
Mt 10,24-33 
Nebojte se těch, kdo zabíje-
jí tělo. 
  
NEDĚLE 11. 7. 
15. neděle v mezidobí 
Am 7,12-15 
Jdi a prorokuj mému izrael-
skému lidu. 
Ef 1,3-14 
V něm si nás vyvolil ještě 
před stvořením světa. 
Mk 6,7-13 
Začal je posílat. 
 
 

Evangelium Mk 6,1-6  

Ježíš šel do svého domova. Učedníci ho do-

provázeli. Příští sobotu začal učit v sy-

nagóze.  

Mnoho lidí ho poslouchalo a říkali celí užas-

lí: "Kde se to u něho vzalo? Jaká moudrost 

mu byla dána! A takové zázraky se dějí jeho 

rukama! Copak to není ten tesař, syn Mariin 

a pří-buzný Jakubův, Josefův, Judův a Šimo-

nův? A nežijí jeho příbuzné tady mezi ná-

mi?" A pohoršovali se nad ním.  

Ježíš jim řekl: "Nikde prorok neznamená tak 

málo jako ve své vlasti, u svých příbuzných a 

ve své rodině." A nemohl tam udělat žádný 

zázrak; jenom na několik málo nemocných 

lidí vložil ruce a uzdravil je. A divil se jejich 

nevěře. Obcházel pak okolní vesnice a učil. 

Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými 

slabostmi, aby na mně spočinula Kristova 

moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příko-

ří, nouzi, pronásledování a úzkosti a snáším 

to pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě 

tehdy jsem silný.  

Ohlášky 

♣ V pondělí 5. července na slavnost sv. Cyri-

la a Metoděje, patronů Evropy a hlavních 

patronů Moravy zveme v 9 hodin na mši sva-

tou do kostela ve Fulneku. 

♣ Do provozu byly dány nové webové strán-

ky naší farnosti: www.farnostfulnek.cz. Dě-

kujeme všem, kteří se zasloužili o zpuštění 

nového webu farnosti. Zveme k návštěvě no-

vých stránek a youtube kanálu: farnostful-

nek. 

http://www.farnostfulnek.cz
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Eucharistický kongres Úmysly mší svatých              4.7. – 11.7. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     4.7. 
Po     5.7. 
Út      6.7. 
St      7.7. 
Čt      8.7. 
Pá      9.7. 
So    10.7.    
Ne   11.7. 

Za živou rodinu Hrabálkovu 
9:00 Mše svatá za farnost 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

Ne     4.7. 
 
St      7.7. 
Ne   11.7. 
  

Za † Zdeňku a Antonína  
Svobodníkovy a za živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za † a živou rodinu Sokolovu  
a Manovu 

Ne     4.7. 
Čt      8.7. 
Ne   11.7. 

Za † Milana Sokola a bratra 
Za † Veroniku Sokolovou 
Za † rodinu Bednaříkovu 

Ne     4.7. 
Út      6.7. 
Ne   11.7. 

_____________________________ 
Za členy živého růžence 
Za † Josefa a Marii Růčkovy 

Ne     4.7. 
    
Ne   11.7. 

Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru 
Alenu, rodiče a sourozence 
Za † rodinu Dunajovu 

Děrné 

Ve dnech 5. – 12. září se 
uskuteční v Budapešti Mezi-
národní eucharistický kon-
gres, který  bude zakončen 
v neděli 12. září bohoslužbou 
s papežem Františkem.  
Aby byl eucharistický kon-
gres skutečně světový, musí 
začínat už na úrovni jednotli-
vých farností. S myšlenkou na 
to, že se s námi ve stejných 
chvílích spojují křesťané 
z celého světa, postavme Eu-
charistii do centra svých spo-
lečných aktivit.  
 

Nebeský Otče, 
prameni života, 
naplň nás svým  

Svatým Duchem, 
abychom rostli v lásce  

ke Kristu, 
který za nás  

obětoval svůj život, 
a poznávali ho přítomného  

v Eucharistii. 
On je náš Pán a Mistr, 
náš pokrm a náš přítel, 
náš lékař a náš pokoj. 

Dej nám odvahu, 
abychom přede všemi  

vydávali svědectví 
o jeho radosti a síle. 
Dej, aby příprava 

na eucharistický kongres 
i jeho slavení 

vedly k opravdové  
duchovní obnově 

křesťanských společenství, 
měst, národů Evropy  

i celého světa. 
Amen. 


