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D E N   P Á N Ě 
22. neděle v mezidobí                       29. srpna        neprodejné 

K zamyšlení 

Možná, že patříme mezi ty, kteří řeknou 
s úlevou: to je něco! Předpisy o tom, jak 
se má s čím zacházet, předpisy, které 
vycházejí "z tradic otců" - jak mi to jde 
na nervy! A tady to konečně mám černé 
na bílém - Ježíš tohle odmítá. A říká to, 
co si já už dávno myslím, že totiž záleží 
na dobrém úmyslu, na stavu mého nitra, 
a ne na tom, jestli 
jsem dodržel 
všechny společen-
ské, náboženské a 
já nevím jaké ještě 
předpisy! A snadno 
se můžeme cítit na 
straně morálních 
vítězů, vysoko nad 
zákoníky a farizeji. 
Ale bylo by asi 
rozumnější s tím 
pocitem vítězství a převahy tak nespě-
chat. Ježíš sice odmítl posedlost farizeů, 
se kterou hltali, dodržovali a kontrolova-
li nejrůznější obřadní předpisy, ale tím 
jeho řeč nekončí. Mluví o nitru člověka. 
A mluví o tom, že právě z nitra člověka 
vycházejí zlé myšlenky, smilství, lest, 
urážky, nadutost, opovážlivost. Nic se 
mne z toho netýká? Ani trochu? A jestli-
že ano, jaké je vlastně mé nitro? Přece 
tím, že nemám rád všemožné předpisy a 
nedbám na ně není ještě řečeno, že mé 
nitro je čiré, čisté, v nejlepším pořádku! 
Není dobré si příliš rychle říci, že kdyby 
v mém nitru bylo něco v nepořádku, mu-
sel bych sám o tom vědět první! Nemu-
sel. Protože ty defekty, o kterých mluví 
Ježíš, například chamtivost, zlovolnost, 

nadutost, jsou věci, které vidí spíš ten dru-
hý na mně než já sám na sobě. A tak může-
me dojít k zajímavému zjištění: chceme-li 
vědět, jaké je naše nitro, zeptejme se opatr-
ně druhých, jak nás oni vnímají. Co na nás 
třeba nesnášejí. Co je zraňuje. Když to 
uslyšíme, budeme se možná chtít v prvé 
fázi hájit. Bráníme se, vysvětlujeme - jim 

nebo sobě - jak to 
vlastně vidí špatně. Jak 
my to myslíme dobře. 
Jak vlastně nemůžeme 
jednat jinak. Je dost 
obvyklé, že se člověk 
brání. Ale nemusí u 
toho zůstat. V "druhém 
kole" bych se přece jen 
ve světle pocitů a po-
znatků druhých lidí 
mohl podívat do sebe 

sama, tedy do nitra. Trochu jinak, než se 
obvykle dívám. A tak mohu ledacos o sobě 
samém zvědět a poznat. Nebude to třeba 
příliš příjemné. Ale bude to dobré, pokud 
nezůstanu rezignovaně nebo smutně nebo 
třeba i vítězně u zjištění, že "já už jsem ta-
kový". Nebo pokud nezačnu jen a jen vlast-
ními silami měnit sám sebe. Protože ten 
největší odborník na změnu mne samotné-
ho je Ježíš. Ten, který "všechno činí dobré" 
- Mesiáš. Chybou farizeů samozřejmě ne-
bylo to, že dodržovali ty nebo ony předpi-
sy. Chybou farizeů bylo, že v dodržování 
předpisů, v "podání otců" viděli spásu. Že 
už vlastně od Boha, od Ježíše, od nikoho 
nic nepotřebovali, protože oni se "pojistili" 
dodržováním vnějších předpisů a co bylo 
uvnitř, v jejich nitru, na to nehleděli.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 30. 8.  
1 Sol 4,13-18 
Lk 4,16-30 
Dodnes je pro mnohé Ježí-
šovo poselství nepřijatelné. I 
dnes prochází Ježíš středem 
těch, kdo ho chtějí svrhnout. 
A ubírá se dál… 
 
ÚTERÝ 31. 8. 
1 Sol 5,1-6.9-11 
Lk 4,31-37 
Pověst, která se o Ježíšovi 
roznesla, vycházela z jeho 
mocných činů. Tichá láska, 
kterou mu máme dát, vyvěrá z 
Ducha svatého, kterého jsme 
přijali. 
 
STŘEDA 1. 9. 
Kol 1,1-8 
Lk 4,38-44 
Nejen uzdravení z horečky, 
ale i uzdravení vztahů. Petro-
va tchyně vstává, ujímá se své 
role a obsluhuje Ježíše i jeho 
přátele. 
 
ČTVRTEK 2. 9. 
Kol 1,9-14 
Lk 5,1-11 
Rybáři si dali poradit, ačkoli 
svému řemeslu dobře rozumě-
li. I já chci být k Ježíšovým 
výzvám vnímavý, zvlášť když 
vidím, že moje snahy jsou 
marné… 
 
PÁTEK 3. 9. 
Kol 1,15-20 
Lk 5,33-39 
Neubírám působivosti evan-
gelia záplatováním, zavíráním 

Mojžíš řekl lidu toto: „Nyní, Izraeli, poslouchej 

nařízení a ustanovení, která vás učím zachovávat, 

abyste žili a šli obsadit zemi, kterou vám chce dát 

Hospodin, Bůh vašich otců. Nic nepřidáte k to-

mu, co vám přikazuji, a nic z toho neuberete, ale 

budete zachovávat příkazy Hospodina, svého 

Boha, které já vám přikazuji. Zachovávejte je a 

plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a 

rozumní: uslyší o všech těchto nařízeních a řek-

nou: Skutečně moudrý a rozumný je tento velký 

národ! Neboť kde je tak velký národ, jemuž by 

byli bohové tak blízko, jako je Hospodin, náš 

Bůh, kdykoli ho vzýváme?  

A kde je tak velký národ, který by měl spravedli-

vá nařízení a ustanovení, jako je celé toto záko-

nodárství, které já vám dnes prohlašuji?“  

Žalm 15 

Hospodine,  

kdo smí prodlévat v tvém stánku?  

 

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, – upřím-

ně smýšlí ve svém srdci, – svým jazykem nepo-

mlouvá.  

Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí svého 

souseda. – Nešlechetným člověkem pohrdá, – ale 

váží si těch, kdo se bojí Hospodina. 

Kdo nelichvaří svými penězi – a nebere úplatky 

proti nevinnému. – Kdo takto jedná, – nikdy ne-

zakolísá!  

1. čtení Dt 4,1-2.6-8  

2. čtení Jak 1,17-18.21b-22.27  

Bratři moji nejmilejší! Každý dobrý úděl, každý 

dokonalý dar přichází shora, sestupuje od Otce 

světel, u něhož není změna ani ztemnění, jaké je 

působeno u hvězd otáčením. On rozhodl, že nám 

dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvo-

tiny ze všeho, co stvořil.  
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do zaběhlých kolejí? Jak se 
vyrovnávám s tím, že jej druzí 
chápou radikálně? 
 
SOBOTA 4. 9. 
Kol 1,21-23 
Lk 6,1-5 
Trháním klasů porušovali 
učedníci sobotní klid. Kéž 
neomezujeme Ježíšovo posel-
ství na úzkostlivé dodržování 
předpisů! 
  
NEDĚLE 5. 9.  
23. neděle v mezidobí 
Iz 35, 4-7a 
Jak 2, 1-5 
Mk 7, 31-37 

Evangelium Mk 7,1-8.14-15.21-23  

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z 

učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma.  

Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama 

obřadně nečistýma, to je neumytýma.  

Farizeové totiž a všichni židé se drží podání 

předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; 

po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neoplách-

nou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: 

omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a le-

hátek.  

Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: 

„Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání 

předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“  

Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás před-

pověděl Izaiáš, jak je psáno: ‘Tento lid mě uctívá 

rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo 

mě však uctívají, když učí naukám, které jsou 

lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání 

Boží a držíte se podání lidského.“  

Ježíš zase k sobě přivolal zástup a řekl jim: 

„Slyšte mě, všichni, a pochopte! Člověka nemůže 

poskvrnit nic, co do něho vchází zvenčí, ale co 

vychází z člověka, to ho poskvrňuje. Z nitra totiž, 

ze srdce lidí, vycházejí špatné myšlenky, smil-

ství, krádeže, vraždy, cizoložství, lakota, zloba, 

lest, prostopášnost, závist, urážky, pýcha, nerozu-

mnost. Všechno to zlé vychází z nitra a člověka 

poskvrňuje.“ 

Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vlo-

ženo jako semeno a může zachránit vaši duši.  

To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne 

abyste ho jenom poslouchali. To byste klamali 

sami sebe.  

Zbožnost ryzí a bezvadná před Bohem a Otcem 

je toto: ujímat se sirotků a vdov v jejich tísni a 

uchovat se neposkvrněný od světa. 

Ohlášky 

♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. V týdnu budeme 
navštěvovat nemocné. Zveme 
ke svaté zpovědi. V pátek 
budeme zpovídat ve  farním 
kostele od 16 hodin.  
♣ V pátek 3. září budeme při 
mši svaté v 17 hodin ve far-
ním kostele společně děkovat 
za čas prázdnin a dovolených. 
Děti a mládež se sejdou 
k nácviku písní v 16 hodin. 
Ministranty zveme ke službě 
u oltáře. Po mši svaté bude 
následovat setkání na farní 
zahradě. K opékání si sebou 
přineste párky a chléb. O pit-
ný režim bude postaráno. 
♣ V sobotu 4. září v 16 hodin 
jste zváni na mši svatou s ne-
dělní platností do Jerlochovic. 
♣ Sbírka na opravy kostelů 
bude v neděli 5. září. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         29.8.  - 5.9. 8. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   29.8. 
 
Út    31.8. 
St       1.9. 
Čt      2.9. 
Pá      3.9. 
 
 
So      4.9.    
 
 
 
Ne     5.9. 
  

Za † Gerharda Klose, syna  
a požehnání pro živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Mše svatá za farnost 
___________________________ 
17:00 Na poděkování za prázdniny, 
s prosbou o Boží požehnání v novém 
školním roce 
___________________________ 
16:000 Jerlochovice  Za † Václava 
Svojanovského, rodiče z obou stran  
a duše v očistci 
Za † Jana a Josefa Matějkovy,  
za živou a † rodinu 

So   28.8. 
 
St       1.9. 
 
Ne     5.9. 

Za † Ivetu Klabáčkovou,  
za Boží požehnání pro živou rodinu 
Za † Oldřišku Daňovou, manžela  
a syna 
Za † Bohumíra Storzera a otce 

So   28.8. 
Čt      2.9. 
Ne     5.9. 

Za rodinu Dudkovu 
Za členy živého růžence 
Za † Václava Sokola 

Ne   29.8. 
Út    31.8. 
Ne     5.9. 
  

Za † Josefa Růčku 
Za členy živého růžence 
Za † Ladislava Vlka, rodiče,  
sourozence a živou rodinu 

Ne   29.8. 
    
 
Ne     5.9. 

Poděkování za dožití 80 let a prosba  
k Panně Marii za zdraví pro celou  
živou rodinu 
Mše svatá za farnost 

Děrné 

♣ V neděli 5. září po mši sva-
té budeme žehnat  školní ak-
tovky a další školní pomůcky, 
které si děti přinesou  
s sebou. Požehnání sice neza-
ručuje žákům automatický 
úspěch ve školním snažení, 
ale je především prosbou  
k Bohu, za to, co je v nadchá-
zejícím školním roce potká. 
♣ Vzadu v kostele si vyzved-
něte pro své děti přihlášky  
do náboženství. Vyplněné 
odevzdejte o. Jozefovi nebo  
o. Janovi. Výuka náboženství 
začne v týdnu od 13. září  
na faře. Rozvrh hodin nábo-
ženství vám bude poslán  
na e-mailové adresy nejpoz-
ději v úterý odpoledne. Infor-
mace podá p. L. Erteltová. 
♣ V neděli 12. září přistoupí  
5 dětí z naší farnosti k 1. sva-
tému přijímání. Mysleme na 
děti a jejich rodiny ve svých 
modlitbách. 
♣ Muzeum Novojíčínska zve 
ve čtvrtek 2. září  od 16 do 21 
hodin do památníku J. A. Ko-
menského na slavnostní ote-
vření expozice „Na prahu 
vichřice“. Muzeum bude pro 
Vás otevřeno od úterý do ne-
děle (9:00 - 12:00 a 13:00 - 
17:00) dle platných hygienic-
kých nařízení. 
♣ ŘKF Bílovec pořádá 
v sobotu 11. září poutní zá-
jezd do Čenstochové. Cena 
400 Kč (doprava a pojištění). 
Přihlásit se můžete u p. Lud-
mily Erteltové. 


