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D E N   P Á N Ě 
16. neděle v mezidobí                        18. července        neprodejné 

Světový den prarodičů a starých lidí 

„Jsem s tebou po všechny dny“, to je 
Pánův příslib, který dal učedníkům před 
vystoupením na nebesa a který dnes 
opakuje také tobě, drahý dědečku a dra-
há babičko.  
 
Pán posílá své anděly 
Papež připomíná, že podnětem k vyhlá-
šení tohoto světového dne byla pande-
mie, která jak říká 
„přišla jako nečekaná 
a zuřivá bouře“ a 
dopadla nejtvrdším 
způsobem právě na 
staré lidi, ať už v po-
době nemoci samé, 
odchodu nejbližších 
nebo formou dlouhé 
izolace a osamělos-
ti.   
„Avšak i tehdy, když 
se všechno zdá být 
temné, jako v těchto měsících pandemie, 
Pán nám nepřestává posílat anděly, aby 
nás těšili v naší osamělosti a opakovali 
nám : „Já jsem s tebou po všechny dny“. 
Říká to tobě, říká to mně, nám všem. (…) 
Někdy budou mít tvář našich vnoučat, 
jindy příbuzných, dlouholetých přátel 
nebo těch, které jsme poznali právě v 
této těžké chvíli. V tomto čase jsme se 
naučili chápat, jak důležité jsou pro kaž-
dého z nás návštěvy a objetí. Velmi mne 
rmoutí skutečnost, že na některých mís-
tech ještě nejsou možné!” 

A vysílá dělníky na svou vinici v každé 
době 
Své posly však posílá Pán také prostřednic-
tvím Božího slova, dodává František a do-
poručuje každodenní četbu evangelia, mod-
litbu žalmů a slova starozákonních proroků. 
Písmo nám pomáhá v pochopení toho, co 
po nás dnes Pán žádá. Papež vztahuje na 
nejstarší generaci Ježíšova slova, s nimiž 

vysílá své apoštoly, 
aby mu získávali 
učedníky mezi vše-
mi národy.  
A důrazně, dokon-
ce dvakrát opakuje, 
co je úkolem praro-
dičů a všech lidí 
pokročilých let: 
„Poslouchejte dob-
ře: Co je naším 
povoláním dnes, v 
našem věku? Stře-

žit kořeny, předávat víru mladým a pečovat 
o nejmenší. Nezapomínejte na to! Nezáleží 
na tom, kolik je ti let, zda pracuješ či nikoli, 
zda jsi zůstal sám nebo máš rodinu, zda ses 
stal prarodičem mladý nebo v pokročilej-
ším věku,  zda jsi autonomní nebo potřebu-
ješ pomoc, protože neexistuje žádný důcho-
dový věk, kdy by se odcházelo od úkolu hlá-
sat evangelium, od úkolu předávat tradice 
vnoučatům. Je třeba vydat se na cestu a 
především vyjít sami ze sebe a podniknout 
něco nového.“ 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 19. 7. 

Ex 14,5-18 

Mt 12,38-42 

I dnes mnozí vyžadují zna-

mení. Kristovo vzkříšení a 

jeho nový život v církvi ať 

je ukazatelem ve zmatcích 

doby. 

 

ÚTERÝ 20. 7. 

Ex 14,21 – 15,1 

Mt 12,46-50 

Je povzbuzující a radostné: 

kdykoli plním, nebo se ale-

spoň snažím plnit, Otcovu 

vůli, jsem pro Ježíše jako 

jeho nejbližší příbuzný!  

 

STŘEDA 21. 7. 

Ex 16,1-5.9-15 

Mt 13,1-9  

Dobrý rozsévač svým se-

menem nešetří. Jakoby bez 

rozmyslu plýtvá. Na rozdíl 

od nás, kteří dobro konáme 

racionálně a s rozmys-

lem…  

 

ČTVRTEK 22. 7. svátek 

sv. Marie Magdaleny  

Pís 3,1-4a  

Jan 20,1.11-18  

Radost, kterou Marie Mag-

dalena prožila toto jitro v 

zahradě, mě má provázet 

"Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, 
které pasu" - praví Hospodin.  
Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastý-
řích, kteří pasou můj lid: "Vy jste rozptýlili 
mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se 
o ně; proto já se postarám o vás pro špatnost 
vašich skutků" - praví Hospodin. "Já sám 
shromáždím zbytky svého stáda ze všech ze-
mí, kam jsem ho vyhnal, a přivedu je nazpět 
na jejich luhy, porostou a rozmnoží se.  
Vzbudím nad nimi pastýře, kteří je budou 
pást, nebudou se již bát ani strachovat, už se 
neztratí" - praví Hospodin.  
"Hle, blíží se dni - praví Hospodin kdy vzbu-
dím Davidovi zákonitý výhonek, krále, který 
bude panovat moudře a konat právo a sprave-
dlnost na zemi. Za jeho dnů dojde Juda spásy 
a Izrael bude bydlet v bezpečí.  To je jméno, 
kterým ho budou nazývat: 'Hospodin je naše 
spravedlnost'."  

Žalm 23 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.  
 

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – 
dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, – 
vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout. – 
Občerstvuje mou duši.  
Vede mě po správných cestách – pro svoje 
jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – ne-
zaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj 
kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha.  
Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých ne-
přátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše 
přetéká.  

1. čtení Jer 23,1-6  



D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

každou neděli. A ve chví-

lích, kdy je nám do pláče, 

nebojme se na Pána obrátit. 

Podobně jako ona jej po-

známe po hlase.  

 

PÁTEK 23. 7.  

svátek sv. Brigity  

Gal 2,19-20 

Jan 15,1-8  

Maminka osmi dětí, z toho 

i jedné budoucí světice. 

Spolupatronka Evropy, po-

dobně jako tento světadíl 

bolestně čištěná a prořezá-

vaná. S Pánem nesla mno-

ho ovoce. Výzva pro mě, 

pro nás…  

 

SOBOTA 24. 7. 

Ex 24,3-8; Žl 50 

Mt 13,24-30  

Povšimnu si, že nepřítel 

pracuje skrytě, v noci. Ano, 

dívat se na zaplevelené po-

le je deprimující. Ale je to 

zkouška trpělivosti – neu-

náhlit se a vydržet s ním do 

žní!  

  

NEDĚLE 25. 7.  

17. neděle v mezidobí 

2 Král 4, 42-44 

Ef 4, 1-6 

Jan 6, 1-15 

2. čtení Ef 2,13-18  

Evangelium Mk 6,30-34  

Apoštolové se shromáždili u Ježíše a vypra-
vovali mu všechno, co dělali a učili. Řekl 
jim: "Pojďte i vy někam na opuštěné místo a 
trochu si odpočiňte." Pořád totiž přicházelo a 
odcházelo tolik lidí, že neměli čas ani se na-
jíst.  
Odjeli tedy lodí na opuštěné místo, aby tam 
byli sami. Mnozí je viděli odjíždět a poznali 
jejich úmysl. Ze všech měst se tam pěšky 
sběhli a byli tam před nimi.  
Když ( Ježíš ) vystoupil, uviděl velký zástup 
a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce 
bez pastýře; a začal je poučovat o mnoha vě-
cech. 

Bratři! Protože jste nyní spojeni s Kristem 
Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, 
stali jste se blízkými Kristovou krví.  
Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i po-
hany) spojil vjedno a zboural přehradu, která 
je dělila - když na svém těle zrušil příčinu 
nepřátelství, která záležela v ákoně s jeho 
příkazy a ustanoveními. Tak vytvořil ve své 
osobě z těchto dvou částí jediného nového 
člověka, a tím zjednal pokoj a křížem usmířil 
obě strany s Bohem v jednom těle, aby tak 
sám na sobě udělal konec onomu nepřátel-
ství.  
A pak přišel a zvěstoval pokoj vám, kteří jste 
byli daleko, i těm, kteří byli blízko, neboť 
skrze něho máme my i vy přístup k Otci  
v jednom Duchu.  

Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny 
dny mého života, – přebývat smím v Hospo-
dinově domě – na dlouhé, předlouhé časy. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých            18.7. – 25.7. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   18.7. 
 
Út    20.7. 
St     21.7. 
Čt    22.7. 
Pá    23.7. 
 
So    24.7.    
Ne   25.7. 
  

Za † Josefa Sokola a manželku, 
požehnání pro živou rodinu 
Za † Marii Šulákovou (ŽR) 
_____________________________ 
_____________________________ 
Poděkování za dar života, zdraví, Boží 
požehnání pro živou rodinu 
_____________________________ 
Za požehnaný průběh farního  
minitábora 

Ne   18.7. 
 
St     21.7. 
Ne   25.7. 
  

Za † rodiče Holbovy a profesorku 
Chládkovou 
Mše svatá za farnost 
7:30 Za † Miroslava Krystka,  
za rodinu Krystkovu a Šichorovu 

Ne   18.7. 
Čt    22.7. 
Ne   25.7. 

Za † Jiřího Čaveru 
David 
Za † rodiče Sokolovy 

Ne   18.7. 
 
Út    20.7. 
 
So   24.7. 
  

Za † Zdeňka Vojkůvku, syna a živou 
rodinu 
Za † Annu Porubovou, manžela  
a živou rodinu 
17:00 Za † rodiče Divínovy, dcery  
a živou rodinu 

Ne   18.7. 
   
 
So   24.7. 
  

Za † Elfrídu a Jaroslava Adamusovy, 
za † rodinu Paulerovu, rodiče a souro-
zence a za † Milana Böhma a rodiče 
18:00 Za † Eleonoru Pešlovou,  
manžela, děti, rodiče a sourozence 

Děrné 

♣ Prázdninový pořad boho-
služeb: 
sobota 24. července: 

Stachovice - 17:00 
Vrchy – 18:00 
neděle 25. července: 

Děrné – 7:30 
Fulnek – 9:00 
Lukavec – 10:30 
♣ Ve čtvrtek si při mši svaté 
v 18 hodin ve Fulneku a v 19 
hodin v Lukavci připomene-
me svátek sv. Marie Magdalé-
ny.  
♣ V neděli 25. července se 
bude poprvé v církvi slavit 
první Světový den prarodičů  
a starých lidí. 
♣ Na pobožnost ke svaté An-
ně zveme v neděli 25. červen-
ce  v 15 hodin ke kapličce za 
Lukavcem.  
♣ Srdečně zveme na 4. ročník 
farního volejbalového turnaje 
uprostřed prázdnin, který se 
bude konat v neděli 1. srpna 
od 14 hodin na hřišti na faře 
ve Fulneku. Podmínkou je 
dobré počasí a zformová-
ní týmů, proto se prosím hlas-
te obvyklým kapitánům: 
Fulnek - Lenka Štefková 
Stachovice - Lucie Jakubíko-
vá 
Děrné - Olga Machalová 
Lukavec - David Hrabálek. 
♣ Vzadu v kostele je k odběru 
nové číslo časopisu Apoštol 
Božího milosrdenství. 


