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D E N   P Á N Ě 
19. neděle v mezidobí                        8. srpna        neprodejné 

K zamyšlení 

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z 

nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na 

věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, 

dané za život světa“ (Jan 6,51).  

 

Ježíšova přítomnost v eucharistii je na 

jedné straně stále tajemstvím, ale na 

straně druhé je 

skutečná; těžko 

popsatelná, ale 

zakusitelná; 

nezasytí tělesný 

hlad, ale du-

chovní; okusí-

me ho každý 

jednotlivě, ale 

užitek z něho 

mají ti, co žijí 

okolo nás. Je to zázrak. 

O zázracích napsal zajímavou myšlenku 

jeden americký rabín, i když bych s ním 

v některých ohledech polemizoval: 

„Před mnoha staletími se lidé ujišťovali 

o Boží existenci prostřednictvím zázra-

ků. Ale my naopak nacházíme důkaz 

Boží existence právě v tom, že přírodní 

zákony jsou neměnné.  

Jak se to má s Tělem Kristovým pod 

způsobami chleba a vína? Kdybychom 

okusili neproměněný chléb a pak promě-

něný, nepoznali bychom rozdíl: vypadá 

stejně, chutná stejně, voní stejně. Do-

konce i kněz nic nečiní svou mocí, i když 

se pro proměňování rozhodne. Katechismus 

katolické církve cituje svatého Jana Zlato-

ústého: „Kněz jako Kristův zástupce proná-

ší slova, ale jejich moc a milost jsou Boží. 

Toto je moje tělo, říká kněz a toto slovo 

proměňuje obětní dary“. 

Pravost eucharis-

tie nepoznáme 

našimi smysly. 

Katechismus k 

tomu říká: 

„‚Nelze vnímat 

smysly, že je v 

této svátosti pří-

tomno pravé tělo 

a pravá krev Kris-

ta‘ — říká svatý 

Tomáš — ‚nýbrž pouze vírou, která se opí-

rá o Boží autoritu‘. Proto v komentáři k 

úryvku ze sv. Lukáše 22, 19: ‚To je mé tě-

lo, které se za vás vydává‘, říká sv. Cyril: 

‚Nepochybuj, zda je to pravda, ale spíše s 

vírou přijmi slova Spasitele: on nelže, pro-

tože on sám je pravda’. 

Pánova přítomnost v eucharistii je tedy 

schována za řádem tohoto vesmíru, je sku-

tečná v podstatě a ne v podobě či chuti. 

Miluji Boha, který nás tak diskrétně dopro-

vází, nabízí se nám tak, abychom jej mohli 

svobodně poznat, přijmout a nechat se jím 

vést. Je to zázrak.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 9. 8.  
svátek sv. Terezie  
Benedikty od Kříže  
Oz 2,16b.17b.21-22 
Mt 25,1-13  
Nevěsta, pocházející z izra-
elského lidu, zasnoubená 
Kristu. Spolupatronka Evro-
py, kontinentu, který svého 
Snoubence přehlíží. Pozná 
jej, až přijde?  
 
ÚTERÝ 10. 8.  
svátek sv. Vavřince  
2 Kor 9,6-10 
Jan 12,24-26  
Byl tam, kde je Kristus. Te-
dy zvláště v chudých, mezi 
smutnými, s opuštěnými. 
Tam jsou dle jáhna Vavřince 
poklady církve. I dnes!  
 
STŘEDA 11.8. 
Dt 34,1-12 
Mt 18,15-20  
Mohu vnímat Mojžíše jako 
patrona těch, kdo o něco usi-
lují, ale nedočkají se výsled-
ku. Svým způsobem úděl 
každého z nás. Nemá být ale 
onou vytouženou zemí Jeho 
království, které je už mezi 
námi?  
 
ČTVRTEK 12.8. 
Joz 3,7-10a.11.13-17 
Mt 18,21 – 19,1  
Archa, symbol Boží přítom-
nosti uprostřed jeho lidu. I 
dnes jde Bůh před námi. Ne-
chám se jím předcházet a 
doprovázet?  

Eliáš šel na poušť asi den cesty. Šel si sed-

nout pod jednu kručinku, přál si smrt a zvo-

lal: „Už je toho dost, Hospodine, vezmi si 

můj život, neboť nejsem lepší než moji otco-

vé!“ Lehl si a pod tou kručinkou usnul.  

Tu se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň, jez!“ 

Podíval se, a hle – u jeho hlavy chléb upeče-

ný na rozžhaveném kameni a džbán vody. 

Najedl se a napil a znovu usnul.  

Hospodinův anděl se vrátil podruhé, dotkl se 

ho a řekl: „Vstaň a najez se, neboť cesta by 

pro tebe byla příliš dlouhá.“ Vstal, najedl se 

a napil a šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a 

čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu. 

Žalm 34 

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

 

Ustavičně chci velebit Hospodina, vždy bude 

v mých ústech jeho chvála. V Hospodinu ne-

chť se chlubí moje duše, ať to slyší pokorní a 

radují se. 

Velebte se mnou Hospodina, oslavujme spo-

lu jeho jméno! Hledal jsem Hospodina, a vy-

slyšel mě, vysvobodil mě ze všech mých 

obav. 

Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, vaše tvář 

se nemusí zardívat hanbou. Hle, ubožák za-

volal, a Hospodin slyšel, pomohl mu ve 

všech jeho strastech. 

Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl 

kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil 

je. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, 

blaze člověku, který se k němu utíká. 

1. čtení 1 Král 19,4-8 
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Texty k rozjímání 

 
PÁTEK 13.8. 
Joz 24,1-13 
Mt 19,3-12  
Historie, ve které se Hospo-
din projevoval jako ochrán-
ce, má oslovit i nás. Uvědo-
mím si, jak Bůh vedl stateč-
né lidi v době naší nesvobo-
dy a pronásledování. Kéž 
rosteme dík jejich odvaze!  
 
SOBOTA 14.8. 
Joz 24,14-29 
Mt 19,13-15  
Volba svobodného rozhod-
nutí je určena i mně. Důsled-
ky rozhodnutí ponesu. V 
době starozákonní se lid roz-
hodl z touhy přežít. V no-
vozákonní době se mám roz-
hodnout z lásky! 
 
NEDĚLE 15. 8. 
Slavnost  
Nanebevzetí Panny Marie  
Zj 11, 19a; 12, 1. 3 - 6a. 10ab  
1 Kor 15, 20 - 27a  
Lk 1, 39 - 56  

2. čtení Ef 4,30-5,2 

Evangelium Jan 6,41-51 

Židé reptali proti Ježíšovi, že řekl: „Já jsem 

chléb, který sestoupil z nebe.“ Namítali: 

„Copak to není Ježíš, syn Josefův? Známe 

přece jeho otce i matku. Jak tedy může tvrdit: 

`Sestoupil jsem z nebe?' Ježíš jim odpověděl: 

„Přestaňte mezi sebou reptat! Nikdo nemůže 

přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, 

který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední 

den. Stojí psáno v Prorocích: `Všichni budou 

vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyšel Otce a u 

něho se učil, přichází ke mně. Ne že by snad 

někdo Otce viděl; jenom ten, kdo je od Boha, 

viděl Otce. Amen, amen, pravím vám: Kdo 

věří, má život věčný. Já jsem chléb života. 

Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli. 

Toto je chléb, který sestupuje z nebe, aby 

ten, kdo ho jí, neumřel. Já jsem ten chléb ži-

vý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst ten-

to chléb, bude žít navěky. A chléb, který já 

dám, je mé tělo, obětované za život světa.“ 

Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který 

vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení. 

Daleko ať je od vás každá zahořklost, prchli-

vost, hněv, hádání, nactiutrhání a všechny 

druhy špatnosti. Spíše buďte k sobě navzá-

jem dobří, milosrdní a jeden druhému od-

pouštějte, jak i Bůh odpustil vám pro Kristo-

vy (zásluhy). Ano, napodobujte Boha jako 

jeho milované děti a žijte v lásce, jako i Kris-

tus miloval nás a zcela vydal sebe za nás jako 

dar v oběť, vůni Bohu velmi příjemnou. 

Ohlášky 

♣ V úterý je svátek sv. Va-
vřince, jáhna a mučedníka. 
Zveme na mši svatou do Sta-
chovic a do Fulneku. 
♣ V neděli 15. srpna slavíme 
v Jerlochovicích  pouť 
k Panně Marii Nanebevzaté. 
Mariánskou pouť začneme 
v sobotu 14. srpna průvodem 
k poutnímu místu „U dubu“. 
Místo srazu účastníků bude 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              8.8.  - 15.8.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     8.8. 
Út    10.8. 
St     11.8. 
Čt    12.8. 
 
 
Pá    13.8. 
 
So    14.8.    
 
Ne   15.8. 

Ke slávě Boha Otce-Otce celého světa  
Za † Marii Šichorovou (ŽR) 
Za † Vladimíra Vyhlídala 
K nedožitým 90-tým narozeninám  
Jaromíra Peterka, manželku Marii  
a rodiče z obou stran 
Za † rodiče, syna, švagrovou, Boží 
požehnání pro živou rodinu 
Za Jana Kočíba, syny, vnučky  
a požehnání pro žijící rodinu 
Za †  sestru Helenu a manžela 

So     7.8. 
 
St     11.8. 
 
Ne   15.8. 
  

Za † a živou rodinu Mangoltovu  
a Machalovu 
Za † a živou rodinu Golovu,  
Inemannovu a Čížovu 
Za † a živou rodinu Minaríkovu  
a Vaňkovu 

So     7.8. 
Čt    12.8. 
Ne   15.8. 

Stanislav Kříž 
_____________________________ 
Za † rodiče Pavlíkovy 

Ne     8.8. 
Út    10.8. 
Ne   15.8. 

_____________________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Dagmar Moravcovou 

Ne     8.8. 
    
Ne   15.8. 
  

Za † Marii Minaříkovou, manžela,  
syny a za † rodinu  Melarovu 
Za † Hermínu Seidlerovou, manžela, 
dceru Alenu, rodiče a prarodiče  
a k Panně Marii za živou rodinu 

Děrné 

v 13:50 u pomníku Padlých 
v Jerlochovicích, odchod 
14:00, program na místě za-
čne v 15:00  (požehnání a 
modlitba za obec). V neděli 
zveme v 15 hodin do kostela 
v Jerlochovicích na poutní 
mši svatou. 

Z modlitby Papeže  
Pia XII. k Nanebevzaté 

„Věříme celým žárem svého 
srdce v Tvé triumfální nane-
bevzetí s tělem i duší. Tam 
jsi jako Královna opěvovaná 
a oslavovaná všemi anděl-
skými sbory a všemi zástupy 
věřících.  My se s nimi spo-
jujeme, abychom chválili 
a velebili Pána, který Tě tak 
povýšil nad všechny ostatní 
tvory, a abychom Ti přinesli 
horoucí vyznání své odda-
nosti a své lásky.“  
„Konečně věříme, že Ty 
vládneš v nebeské slávě jako 
Královna oděná sluncem 
a korunovaná hvězdami, že 
jsi tam po Ježíši radostí 
a rozkoší andělů a svatých. – 
A my na této zemi, kde krá-
číme jako poutníci, posilová-
ni vírou v budoucí 
zmrtvýchvstání, vzhlížíme 
k Tobě, živote náš a naděje 
naše: přitahuj nás sladkostí 
svého hlasu, abys nám pak 
po tomto vyhnanství ukázala 
Ježíše, požehnaný plod živo-
ta svého, ó milostivá, ó pří-
větivá, ó přesladká Panno 
Maria!“ 


