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D E N   P Á N Ě 
25. neděle v mezidobí                      19. září        neprodejné 

K zamyšlení 

Když Ježíš říkal svým učedníkům, že 
bude trpět, nemohli to, jak jsme slyšeli  
v evangeliu, pochopit. Oni si Mesiáše 
představovali jinak. Když jim říkal něco 
o tom, že třetího dne vstane z mrtvých, 
také to nemohli pochopit, vždyť něco 
takového nikdy neviděli a vlastně správ-
ně věděli to, co 
víme i my, že 
totiž smrtí po-
zemský život 
končí. Položme 
si ale otázku: 
Proč žil Ježíš? 
Jen proto, aby 
trpěl? To jistě 
ne. Evangelium 
svatého Jana 
říká: "Bůh tak miloval svět, že dal svého 
jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v 
něho věří nezahynul, ale měl život věč-
ný. "Ježíš nám především toto přišel říci, 
především o tomto přišel podat svědec-
tví: o nekonečné, nesmírné a věrné Boží 
lásce k lidem. O tom, co už trochu vědě-
li Židé z té dlouhé doby, kdy žili více či 
méně věrně smlouvu s Hospodinem.  
A na tomto svědectví Boží lásky k li-
dem, kterou sám plně uskutečňoval, tr-
val i přes všechen odpor, se kterým se 
setkával. Na naplňování svého poslání 
setrvával i tehdy, když se rozhodli, že ho 
zabijí. Ježíš opravdu nepřišel především 

trpět a nás na cestu utrpení uvést, ale přišel 
především ukázat, že cílem člověka je Bůh. 
Přišel nás na cestu k Bohu přivést a nako-
nec nás k živému Bohu dovést. A protože 
jsme hříšníci, je tato cesta také cestou bo-
lesti a protože Ježíš žil a působil mezi hříš-
níky, dostalo se mu bolesti a trápení v nej-

vyšší míře - ze-
mřel jako nevin-
ný na kříži.  
Za nás, z lásky  
k nám a z lásky 
k Bohu svému 
Otci. A ukázal 
nám, že se bo-
lesti a smrti ani 
my nemusíme 
bát, pokud jsme 

přijali jeho cestu, protože on učinil právě 
trpkou cestu kříže královskou cestou, která 
vede k Bohu a nás touto cestou vysvobodil 
ze hříchů. 
Kdybychom tedy chtěli krátce přetlumočit 
jeho slovo učedníkům, že "Syn člověka 
bude vydán do rukou lidí a že bude ukřižo-
ván", můžeme říci, že svým učedníkům 
sdělil: nebojte se. I když to vše dopadne po 
lidsku tak katastrofálně, Boží věc se nezka-
zí, vaše záchrana se uskuteční. Žádné utr-
pení, které člověk podstoupí a žádné zlo, 
které nás může na životní cestě potkat, není 
silnější, než Boží láska, ta je tak silná,  
že překoná i smrt, že znamená vzkříšení. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 20. 9.  
památka sv. Ondřeje Kim 
Tae‑gŏna, kněze, Pavla 
Chŏng Ha-sanga a druhů, 
mučedníků 
Ezd 1,1-6 
Žl 126;  
Lk 8,16-18 
Výnos perského krále Kýra 
byl možná veden vypočíta-
vostí. Mnozí si pamatují 
podobně osvobozující změ-
ny. Kéž dovedeme pocho-
pit jásot Izraele z nově na-
byté svobody. 
 
ÚTERÝ 21. 9. 
svátek sv. Matouše 
Ef 4,1-7.11-13 
Žl 19;  
Mt 9,9-13 
Nekritizovali by dnes mno-
zí Ježíše pro jeho odvahu? 
Kritéria pro výběr nových 
apoštolů jsme dnes opravdu 
„zdokonalili“. Nechybí 
nám ale víc odvahy? 
 
STŘEDA 22. 9. 
Ezd 9,5-9 
Tob 13;  
Lk 9,1-6 
Smíšené sňatky ohrožovaly 
samotnou existenci národa. 
Ezdrášova modlitba je vý-
křikem a poznáním: lidé si 
tak sami ničí to, co jim 
Hospodin dopřál obnovit. 
 
ČTVRTEK 23. 9.  
památka sv. Pia  

Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, 
podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, 
zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý 
Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí 
ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho souže-
ním a trápením, abychom poznali jeho mír-
nost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Od-
suďme ho k hanebné smrti, zda najde ochra-
nu, jak říká.“ 

Žalm 54 

Pán mě udržuje naživu. 
 
Bože, zachraň mě pro své jméno, svou mocí 
mi zjednej právo! Bože, slyš moji modlitbu, 
popřej sluchu slovům mých úst! 
Neboť povstali proti mně zpupní lidé, násil-
níci mi ukládali o život, na Boha nebrali oh-
led. 
Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. 
Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jmé-
no, Hospodine, že je dobré. 

1. čtení Mdr 2,12a.17-20 

2. čtení Jak 3,16-4,3  

Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobec-
kost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. 
Moudrost shora je však především čistá, dále 
pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosr-
denství a dobrých skutků, ne obojetná ani 
pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají 
v pokoji (semeno, jehož) plodem je spravedl-
nost. Z čeho (vznikají) války, z čeho boje 
mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují 
ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte 
a nenávidíte, a (přesto) nemůžete dosáhnout 
(ničeho); bojujete a válčíte, ale (nic) nemáte, 
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z Pietrelciny 
Ag 1,1-8 
Žl 149 
Lk 9,18-22 
Hospodin korunuje lidskou 
snahu příslibem: jednou 
bude jeho dům plný slávy, 
která překoná 
„budovatelskou“ snahu. 
Bude to dům Kristova těla, 
církve! 
 
PÁTEK 24. 9. 
Ag 1,15b – 2,9 
Žl 43;  
Lk 9,18-22 
Hospodin korunuje lidskou 
snahu příslibem: jednou 
bude jeho dům plný slávy, 
která překoná 
„budovatelskou“ snahu. 
Bude to dům Kristova těla, 
církve! 
 
SOBOTA 25. 9. 
Zach 2,5-9.14-15a 
Jer 31 
Lk 9,43b-45 
Příslib velikosti a slávy 
Jeruzaléma jako města bez 
hradeb mohu vztahovat na 
církev, která nemá hranice. 
Nebudujeme však sami ob-
ranné příkopy? 
 
NEDĚLE 26. 9.  
26. neděle v mezidobí 
Nm 11,25-29 
Jak 5,1-6 
Mk 9,38-43.45.47-48 

Evangelium Mk 9,30-37  

Ježíš a jeho učedníci sestoupili z hory a pro-
cházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom 
někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a 
říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do 
rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti 
vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli 
se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když 
byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste ces-
tou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou 
mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je 
největší. (Ježíš) se posadil, zavolal si svých 
Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať 
je ze všech poslední a služebníkem všech.“ 
Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a 
řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí 
kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, 
nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“ 

protože neprosíte. Prosíte, a (nic) nedostává-
te, protože prosíte špatně: chcete to potom 
rozplýtvat na své rozkoše. 

Krátké zamyšlení 

Mnohokrát během cesty do práce, na nákup 
či při čekání u lékaře zabloudí naše myšlenky 
do prázdného snění. Mnohdy jdou ještě mno-
hem dál k závisti, hněvu. Ježíš se ptá učední-
ků: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Nesly-
šeli slova o utrpení a bolesti, zabývali se se-
bou, svojí kariérou. A přitom jim Kristus od-
haloval nejzásadnější tajemství spásy člově-
ka. Neslyšeli. Člověk se tak snadno uzavře 
do své ulity a ponoří se do svého vlastního 
světa. Dnes nás Pán zve, abychom vystoupili 
z této ulity a poznali míru Boží lásky k člo-
věku.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých           19.9.  - 26.9. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   19.9. 
 
 
Út    21.9. 
St    22.9. 
 
Čt    23.9. 
Pá    24.9. 
So    25.9.    
 
Ne   26.9. 

Poděkování za zdraví s přáním  
Božího požehnání do dalších let  
pro celou rodinu 
__________________________ 
Poděkování za dar života (18 let)  
a požehnání pro dceru Klárku 
__________________________ 
__________________________ 
Poděkování za dar zdraví  
a za †  a živou rodinu z obou stran 
Za † rodiče a švagra 

Ne   19.9. 
 
St    22.9. 
 
Ne   26.9. 
  

Za † rodiče Dubcovy,  
za Boží požehnání pro živou rodinu 
Za † Tibora a Editu Linkeschovy  
a syna Oskara a za živou rodinu 
Za rodinu Erteltovu, Kromelovu  
a Kopeckých 

Ne   19.9. 
Čt    23.9. 
Ne   26.9. 

Na úmysl dárce 
Mše svatá za farnost 
Za † Petra Kudělu 

Ne   19.9. 
 
 
Út    21.9. 
Ne   26.9. 
  

Za † Josefa a Ludmilu Hiršovy, rodiče 
z obou stran, sourozence, Zdeňka  
Bučka a živou rodinu 
Za † rodinu Bačíkovu a Dahmovu 
Za † Václava Vaněčka, manželku,  
syny, dceru, zetě, Romana Mročka, 
rodiče Matušů a živou rodinu 

Ne   19.9. 
    
Ne   26.9. 

Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence 
Za †  Oldřicha Pražáka a rodiče 

Děrné 

♣ Dnes odpoledne zveme  
na poutní mši svatou k svaté-
mu Matouši do Jílovce.  
Z Fulneku půjdeme pěšky. 
Program slavnosti: 12:30 – 
sraz u kostela Nejsvětější Tro-
jice, 13:00 – odchod od koste-
la sv. Petra a Pavla v Děrném, 
14:00 poutní mše svatá, po 
které půjdeme společně  
na místní hřbitov. 
♣ V úterý slavíme svátek sva-
tého Matouše, apoštola  
a evangelisty. Zveme na mši 
svatou do Stachovic a Fulne-
ku. 
♣ Biskupství ostravsko-
opavské srdečně zve 22. září 
do baziliky Navštívení Panny 
Marie ve Frýdku na pouť se-
niorů. Program pouti: 9:00 – 
příležitost ke svátosti smíření, 
9:30 – mše svatá, celebruje 
biskup Josef Nuzík, 10:30 – 
přednáška  „Co dělat 
s životními sny“. Doprava 
společná auty. Je nutné se 
přihlásit do úterý dopoledne  
u o. Jozefa. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek  
24. září v 18 hodin do kostela 
ve Fulneku. Děti se sejdou 
k nácviku písní v 17 hodin.  
Po mši svaté bude následovat 
spolčo.  
♣ Na první sobotu v měsíci 
říjnu (2. října) plánujeme farní 
pouť na Svatý Hostýn. Přihlá-
sit se můžete v zákristii.  


