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D E N   P Á N Ě 
23. neděle v mezidobí                       5. září        neprodejné 

K zamyšlení 

Je to takřka kouzelné slovo - "effatha", 
"otevři se". Slovo, které však "nestojí 
osamoceně", ale je dovršením… celého 
terapeutického procesu. Začíná to 
prosbou o "obyčejné" vkládání rukou na 
hluchoněmého. Kristus však odpoví 
"velkoryseji" a udělá něco víc: dotýká se 
přímo těch ne-
mocných částí 
jeho těla, uší a 
jazyka. Není to 
další projev jeho 
"snížení se" k 
naší obyčejnosti 
a zraněnosti? 
Není to další 
projev jeho po-
stoje milosrdné-
ho Samaritána, 
který jde kolem nás, ale nepřejde nás? 
Který se zastaví, skloní se a naše rány 
obměkčí olejem? Je to opět Ježíš s 
"otevřenýma očima" (vždyť si nás vší-
má!) a hlavně s otevřeným, soucitným 
srdcem. A tato jeho "blahosklonnost" (z 
milosti se On k nám sklání!) se zviditel-
ňuje dotekem. Tak lidsky a jemně vůči 
nám jedná… 
Nejen však gesto, ale i slovo - "effatha! 
Otevři se!" Není třeba mnoha slov, ale 
jen jediného slova - vyřčeného v moci. 
A ten, který je "zavřený", se otevírá. 
Ten, který má jazyk svázaný, prožívá 
uvolnění. 

Evangelní příběh se "dotýká" každého z 
nás, i když nejsme postiženi hluchotou či 
němotou. Dostáváme jasné poučení, že Je-
žíš "se sklání" k našim nemocem - jako 
dobrý lékař. Nemusel by se dotýkat našich 
ran, ale On to přesto tak činí - abychom 
měli jasnější důkaz jeho dobroty. Jak se nás 

dotýká? Skrze udá-
lost, projev lásky 
druhého člověka. 
Anebo v modlitbě či 
v eucharistii. V kaž-
dém případě existují 
chvíle, kdy můžeme 
zažít: On je tu, blízko 
mě, vztahuje svou 
ruku k mým boles-
tem. 
Aby tato péče byla 

"plně" lidská, nechybí "obyčejné slovo" - 
"otevři se"! Takové slovo (prožívané jako 
"osvobozující oslovení" při četbě Písma, při 
rozhovoru s druhým…) nás vyvádí z uza-
vřenosti, z neschopnosti Boží slovo slyšet, 
ale také vyslovovat (obě dimenze jsou úzce 
spojené - pouze když slyšíme, můžeme také 
mluvit!). 
Jestliže se dnes často klade důraz na to, že 
se máme otevírat Božímu působení, Boží-
mu slovu, pak se nemá zapomenout, že pře-
devším Bůh nás otevírá - osobním oslove-
ním: "nebuď uzavřený ve svých neschop-
nostech, pocitech zahořklosti a ukřivděnos-
ti. Odhoď zábrany a nedůvěru vůči mně." 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 6. 9. 

Kol 1,24 – 2,3 

Lk 6,6-11 

Poklady moudrosti a po-

znání jsou v Kristu skryté, 

nevnucují se. To život, na-

plněný obětavostí a služ-

bou, je postupně objevuje. 

 

ÚTERÝ 7. 9. 

Kol 2,6-15 

Lk 6,12-19 

Kol 2,6-15 

I dnes je velmi oblíbená 

falešná „náboženskost“. Ne 

plané nauky, které dělají na 

duši dobře, ale položení se 

s Kristem do hrobu, spolu s 

Ním i Vzkříšení – to chci 

prožívat. O levné náhražky 

nestojím. 

 

STŘEDA 8. 9. svátek  

Narození Panny Marie 

Mich 5,1-4a 

Mt 1,1-16.18-23 

Josefova odvaha a láska k 

Marii vytvořily zázemí pro 

Božího Syna. V tomto roce, 

zasvěceném svatému Jose-

fovi, chci myslet na rodiny 

ve vztahových nesnázích… 

 

ČTVRTEK 9. 9. 

Kol 3,12-17 

Řekněte malomyslným: „Vzmužte se, neboj-

te se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu 

božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy 

se otevřou oči slepých, odemknou se uši hlu-

chých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá 

jazyk němého, neboť na stepi vyprýští vody, 

potoky na poušti. Vyprahlá země se změní v 

rybník a žíznivá půda v prameny vod. 

Žalm 146 

Duše má, chval Hospodina!  

 

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 navěky, – tvůj Bůh, Sióne, po 

všechna pokolení.  

1. čtení Iz 35,4-7a 

2. čtení Jak 2,1-5 

Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána 

Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví k 

lidem. Když k vám do shromáždění vejde 

muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém 

oděvu, a vejde také chudák v obnošených 

šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který 

je nádherně oblečen, a řeknete mu: „Prosím, 

posaď se tady na čestné místo.“ Ale tomu 

chuďasovi řeknete: „Ty stůj tamhle“ nebo 

„Sedni si tady u mých nohou“. Neděláte tak 

rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se 
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Texty k rozjímání 

Lk 6,27-38 

Odpouštění druhým mě 

samotného osvobodí. A 

pokud dostávám od Pána 

mnoho, ať mě žene touha 

se s druhými dělit! I v tom 

mám být Bohu podobný. 

 

PÁTEK 10. 9. 

1 Tim 1,1-2.12-14 

Lk 6,39-42 

Vždy je jednodušší vidět 

chyby těch druhých. Trám 

ve vlastním oku zatemňuje 

střízlivý a milosrdný po-

hled. Mohu cítit vděčnost, 

kdykoli mi svědomí napo-

ví. 

 

SOBOTA 11. 9. 

1 Tim 1,15-17 

Lk 6,43-49 

Čím víc si přiznám svou 

nedostatečnost a ubohost 

(zvlášť ve svátosti smíření), 

tím víc vynikne spolehli-

vost nauky. Přiznání mých 

vin se stane majákem na 

cestě. 

 

NEDĚLE 12. 9. 

24. neděle v mezidobí 

Iz 50,5-9a 

Jak 2,14-18 

Mk 8,27-35 

Evangelium Mk 7,31-37 

Ježíš odešel z tyrského kraje a šel přes Sidón 

územím Desetiměstí ke Galilejskému moři.  

Přivedli k němu hluchoněmého a prosili ho, 

aby na něho vložil ruku. Vzal ho stranou od 

zástupu, vložil mu prsty do uší, dotkl se sli-

nou jeho jazyka, vzhlédl s povzdechem k ne-

bi a řekl: „Effatha!“, to znamená: „Otevři 

se!“ A hned se mu otevřel sluch, rozvázal se 

mu jazyk a mluvil správně.  

Ježíš jim pak přikázal, aby o tom nikomu ne-

říkali. Čím více však jim to přikazoval, tím 

více to rozhlašovali.  

Byli celí užaslí a říkali: „Dobře všechno udě-

lal, i hluchým dává sluch, i němým řeč!“ 

soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji 

milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh právě 

chudé v očích světa, aby byli skrze víru bo-

hatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo 

ho milují? 

Rozvrh hodin náboženství 

1. třída  středa   12:30 

2. třída  středa    12:30 

3. třída   úterý   13:15 

4. třída   středa   13:15 

5. třída  čtvrtek  13:15 

6. třída  středa   14:00 

7. třída  středa   14:00 

8. třída  úterý   14:00 

9. třída  úterý   14:00 

Zpěv před evangelium 

Aleluja. Ježíš hlásal evangelium o Božím 
království a uzdravoval mezi lidem každou 
nemoc. Aleluja.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých             5.9.  - 12.9. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     5.9. 
 
Út      7.9. 
St       8.9. 
Čt      9.9. 
Pá    10.9. 
 
So    11.9.    
 
Ne   12.9. 
  

Za † Jana a Josefa Matějkovy,  
za živou a † rodinu 
_________________________ 
Za † rodinu Hájkovu 
_________________________ 
Za syna Jiřího, rodiče Holíkovy,  
příbuzné a živou rodinu 
Za † Marii a Rudolfa Friedelovy  
a za živou rodinu 
Za děti, které přistoupí k 1. svatému 
přijímání a jejích rodiny 

Ne     5.9. 
St       8.9. 
Ne   12.9. 

Za † Bohumíra Storzera a otce 
Mše svatá za farnost 
Za † a živou rodinu Kovařčíkovu 

Ne     5.9. 
Čt      9.9. 
Ne   12.9. 

Za † Václava Sokola 
Za † Karla Sokola a manželku 
Za † Josefa Sokola a manželku 

Ne     5.9. 
 
Út      7.9. 
Ne   12.9. 

Za † Ladislava Vlka, rodiče,  
sourozence a živou rodinu 
Za † Renátu a Vladislava Vaněčkovy 
Za † rodinu Duškovu 

Ne     5.9. 
Ne   12.9. 
  

Mše svatá za farnost 
Za † Vojtěcha Jančíka, dceru, zetě, 
matku a za celou živou a † rodinu  
Krátkých 

Děrné 

♣ Ve středu je svátek Naroze-
ní Panny Marie. Zveme  
na mši svatou do Fulneku  
a Děrného. 
♣ V sobotu 11. září v 17 ho-
din jste zváni na mši svatou  
s nedělní platností do Jestřábí. 
♣ V neděli 12. září přistoupí  
5 dětí z naší farnosti k 1. sva-
tému přijímání. Mysleme na 
děti a jejich rodiny ve svých 
modlitbách. 
♣ Výuka náboženství začne 
v týdnu od 13. září na faře. 
Rozvrh hodin najdete ve Dni 
Páně. 
♣ Ve středu 15. září si připo-
meneme výročí blahořečení 
patera Richarda Henkese, 
pallotina a mučedníka. Při 
této příležitosti srdečně zveme 
v neděli 12. září v 15 hodin 
do farního kostela ve Fulneku 
na odpolední pobožnost.  
Při této modlitbě nás budou 
doprovázet ostatky tohoto 
mučedníka.  
♣ Za úrodu letošního roku 
budeme děkovat v neděli  
19. září při mši svaté ve všech 
kostelích naší farnosti. 
♣ Pouť ke svatému Matouši 
v Jílovci oslavíme v neděli 
19. září. Poutní mše svatá  
začne ve 14 hodin. 
♣ Od září pokračuje příprava 
na svátost biřmování. Prosíme 
o modlitbu za biřmovance  
a myslete na ně ve svých 
modlitbách také vy, kteří jste 
„adoptovali biřmovance“. 
 


