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D E N   P Á N Ě 
27. neděle v mezidobí                     3. října        neprodejné 

K zamyšlení 

Bylo by dobré, kdybychom si z dnešních 
textů Písma o manželství především vza-
li jednu důležitou pravdu: dobré manžel-
ství, trvalá a věrná jednota muže a ženy 
byla, je a bude možná. Ať se děje coko-
liv. Proč? Protože žena je pro muže 
"kost z mých kostí". Protože člověk je 
stavěn pro part-
nerství a to biolo-
gicky i psychicky 
(což by se nemělo 
oddělovat). Proto-
že Bůh s tím počí-
tá a chce, aby ti 
dva byli skrze 
manželství jedno. 
A nakonec - pro-
tože to Ježíš pro 
řád spásy, i pro 
dobu Nového Zá-
kona potvrdil. 
Nemohl jinak - řád bytí člověka, daný 
Bohem, nepřišel zničit či zrušit, ale po-
tvrdit, naplnit, pozdvihnout. 
Nedělejme si iluze, že po jedné přednáš-
ce, knize nebo po několika letech poučo-
vání se poměry výrazně posunou smě-
rem k ideálu. Problémy manželství se 
nakonec výrazně týkají celého komplexu 
otázek života člověka a ten se mění po-
malu. Je pravděpodobné, že mnoho špat-
ných jevů, které dnes v manželství vidí-
me, uvidíme ještě dlouhou dobu. Třeba i 
pořád. Ale jde o to, abychom tyto špatné 
věci nezačali považovat za běžnou nor-

mu. Abychom se s nimi nesmířili a nepod-
lehli jim. Křesťan by samozřejmě neměl 
být člověkem, který žije spíš ve snech než 
ve skutečnosti A také by neměl být člově-
kem, který ve jménu ideálu, který zná, za-
tracuje svět, který ideál nerespektuje. Křes-
ťan má ideál - v tomto případě ideál man-

želství, jak ho zná 
z Písma - opatrovat 
jako poklad. A to 
jak ve svém vědo-
mí, tak v praxi své-
ho života. Má jasně 
vědět, že tento ide-
ál je pravdou sku-
tečnou a mocnější, 
než pravda o špat-
ném stavu manžel-
ství. Mocnější prá-
vě proto, že je to 
ideál. Ideál totiž 

může někoho nadchnout. Syrová pravda o 
špatné skutečnosti je sice nutná, ale nadšení 
nebudí a někdy poslouží jako laciná omlu-
va. 
Opatrovat a realizovat ideál je tedy úkol. 
Jakkoliv vypadá těžce a téměř nesplnitelně, 
je to úkol reálný. A to proto, že vyplývá z 
řádu světa, jak ho Bůh zamýšlel a chtěl. Z 
první kapitoly Geneze víme, že všechno, co 
Bůh udělal bylo dobré. A tak i ve světě, 
zasaženém hříchem, se tato původní Boží 
myšlenka má uskutečnit. A uskutečnit se 
může, protože v Ježíši Kristu začal nový 
život nového světa - Boží království. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 4. 10., památka 

sv. Františka z Assisi 

Jon 1,1 – 2,1.11 

Jon 2;  

Lk 10,25-37 

Jonášova tvrdohlavost a od-

por proti Božímu záměru ni-

kam nevedou. Svou skrytostí 

ve „velké rybě“ se však oteví-

rá znovu a víc Boží milosti. 

 

ÚTERÝ 5. 10. 

sv. Faustiny Kowalské 

Jon 3,1-10 

Žl 130;  

Lk 10,38-42 

Tentokrát se Jonáš poučil, a 

jde, kam má. Jonáš, poučený 

zvěstováním naděje, možná 

sám Božímu milosrdenství 

naplno nevěří. Podobnost s 

naším zvěstováním? 

 

STŘEDA 6. 10. 

Jon 4,1-11 

Žl 86;  

Lk 11,1-4 

Jonášův dialog s Hospodinem 

může být inspirací pro nás, 

kdykoli vidíme nenávratně 

zničené životní prostředí. 

Často naší vinou. Ano, máme 

větší cenu… 

 

ČTVRTEK 7. 10. 

Panny Marie Růžencové 

Mal 3,13-20a 

Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je 
sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu 
hodil.“ Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu 
divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl 
je k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: tako-
vé mělo být jejich jméno, jak by všechny živoči-
chy pojmenoval. A člověk dal jméno všem krot-
kým zvířatům, nebeskému ptactvu a veškeré di-
voké zvěři, ale pro člověka se nenašel pomocník, 
který by se k němu hodil. Tu Hospodin Bůh se-
slal na člověka hluboký spánek, a když usnul, 
vzal jedno z jeho žeber a to místo uzavřel ma-
sem. Hospodin Bůh pak ze žebra, které vzal z 
člověka, vytvořil ženu a přivedl ji k člověku. Ten 
zvolal: „To je konečně kost z mých kostí a tělo z 
mého těla. Bude se nazývat manželkou, neboť z 
manžela byla vzata.“ Proto muž opustí otce i 
matku a přidrží se své ženy a budou jeden člo-
věk. 

Žalm 128 

Ať nám Hospodin žehná  
po všechny dny našeho života. 

 
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo 
kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku 
svých rukou, – bude ti blaze a dobře.  
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř 
tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – 
kolem tvého stolu.  
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hos-
podina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – 
abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny 
svého života.  
Abys viděl syny svých synů: – Pokoj v Izraeli! 

1. čtení Gn 2,18-24 

2. čtení  Žid 2,9-11 

Bratři! Vidíme, že Ježíš, který byl trochu ponížen 
pod anděly, protože vytrpěl smrt, je korunován 
slávou a ctí, aby – z milosti Boží – za všechny 
lidi podstoupil smrt.  
Bylo jistě vhodné, aby ten, pro něhož a skrze ně-
hož je všechno, přivedl do slávy mnoho synů tím, 
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Žl 1;  

Lk 11,5-13 

Po Ježíšově povzbuzení si 

musím uvědomit rozdíl mezi 

modlitbou nevyplněnou a 

modlitbou nevyslyšenou. On 

často dává ve své velkorysosti 

dary jiné, než bychom čekali. 

 

PÁTEK 8. 10. 

Jl 1,13-15; 2,1-2 

Žl 9;  

Lk 11,15-26 

Prázdné nitro mám poskyt-

nout Ježíšovi, aby jej vyplnil. 

Pokud ne, uhnízdí se tam vše-

licos. Platí to zvláště dnes, v 

době zahlcení komunikačními 

technologiemi. 

 

SOBOTA 9. 10. 

Jl 4,12-21 

Žl 97 

Lk 11,27-28 

Ano, kdykoli slyšíme Boží 

slovo a snažíme se je zacho-

vávat, jsme zvláštním způso-

bem spojeni příbuzenstvím se 

samotnou Marií, matkou Ježí-

šovou! 

 

NEDĚLE 10. 10. 

28. neděle v mezidobí 

Mdr 7, 7-11 

Žid 4, 12-13 

Mk 10, 17-30 

 

Evangelium Mk 10,2-16 

Přišli farizeové a zeptali se Ježíše, smí-li se muž 
se ženou rozvést. Chtěli ho tím přivést do úz-
kých.  
Odpověděl jim: „Co vám přikázal Mojžíš?“  
Řekli: „Mojžíš dovolil vystavit jí rozlukový list a 
rozvést se.“  
Ježíš jim řekl: „Pro tvrdost vašeho srdce vám 
napsal tento příkaz! Na začátku při stvoření však 
Bůh ‘učinil lidi jako muže a ženu’. ‘Proto opustí 
muž otce i matku, připojí se ke své ženě, a ti dva 
budou jeden člověk.’ Už tedy nejsou dva, ale je-
den. A proto: co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“  
V domě se ho učedníci ještě jednou na to zeptali. 
Řekl jim: „Kdo se rozvede se svou ženou a ožení 
se s jinou, dopouští se vůči ní cizoložství. Rozve-
de-li se žena se svým mužem a vdá se za jiného, 
dopouští se cizoložství.“  
Matky přinášely k Ježíšovi děti, aby jim požeh-
nal. Ale učedníci jim to zakazovali. Když to Ježíš 
viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti 
přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým 
patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo 
nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do ně-
ho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a 
žehnal jim. 

že utrpením zdokonalí původce jejich spásy. 
Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvě-
cováni, mají stejný původ. Proto se neostýchá 
nazývat je svými bratry. 

Ohlášky 

♣ Dnes odpoledne v 15 hodin jste zváni do farní-
ho kostela na koncert skupiny Goodwork. Jedná 
se o koncert na poděkování za duchovní a materi-
ální podporu po tornádu v Moravské Nové Vsi. 
Doporučené vstupné je 150 Kč.  
♣ Tento týden budeme na vesnicích navštěvovat 
nemocné a po mši svaté se budeme modlit litanie 
k Nejsvětějšímu Srdci Páně. 
♣ V úterý si při mši svaté ve Fulneku a Stachovi-
cích připomeneme sv. Faustynu Kowalskou.  
♣ Mládež naší farnosti zve každou středu po mši 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           3.10. - 10.10.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   3.10. 
 
Út    5.10. 
St     6.10. 
 
Čt    7.10. 
Pá    8.10. 
 
So    9.10.    
Ne 10.10. 

Za † Jiřího Šindlera, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za † Martina Stehlíka a požehnání  
pro živou rodinu a dobrodince 
Za  členy Eucharistické hodiny 
Za † Bernadetu a Jindřicha  
Hývnarovy  
_________________________ 
Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 

Ne   3.10. 
 
 
St     6.10. 
Ne 10.10. 
  

Za † Václava Sokola, Miroslava  
Lyčku, za rodiče a bratra Papřokovy, 
za † a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za † Bohumíra Storzera, syna a rodiče 
z obou stran 

Ne   3.10. 
Čt    7.10. 
Ne 10.10. 

Za † Vlastimilu Davidovou 
Za členy živého růžence 
Na poděkování za 40 let manželství 

Ne   3.10. 
 
Út    5.10. 
Ne 10.10. 

Za † Václava Moravce, manželku  
a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † Rostislava Vojkůvku, rodiče  
a živou rodinu  

Ne   3.10. 
    
 
Ne 10.10. 
  

Za †  Margitu a Jindřicha Denešovy, 
syny, snachu Janu a † vnučku Janu 
Kovářovou 
Za † Blaženu Homolovou, která by se 
11. října dožila 100 let, manžela  
Františka, za † Marii Bednaříkovou  
a manžela  

Děrné 

svaté do farního kostela na 
adoraci Nejsvětější svátosti za 
naši farnost. Modlitba, která 
bude doprovázená zpěvem, 
bude ukončena eucharistic-
kým požehnáním v 19:30. 
♣ Ve čtvrtek slavíme památku 
Panny Marie Růžencové. 
Zveme na mši svatou do Ful-
neku a Lukavce. 
♣ Na mši svatou s kázáním 
pro děti zveme v pátek 8. října 
v 18 hodin do kostela ve Ful-
neku. Děti se sejdou 
k nácviku písní v 17 hodin. Po 
mši svaté bude následovat 
spolčo.  
♣ V sobotu 9. října zveme 
v 16  hodin na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřábí.  
♣ Říjen je měsícem modlitby 
růžence. Srdečně zveme 
k společné, rodinné  a soukro-
mé modlitbě posvátného rů-
žence.  
♣ V kostele Nejsvětější Troji-
ce probíhají od roku 2006 
adorační služby před vystave-
nou Nejsvětější Svátosti. Čás-
tečně byla tato služba přeruše-
na během revitalizace kostela 
v letech 2019-2021. Adorace 
v té době probíhala ve farní 
kapli a ve středu v Děrném. 
Od října je opět adorační služ-
ba obnovena; v úterý, čtvrtek 
a pátek je farní kostel pro 
modlitbu otevřen od 15 do 18 
hodin a v Děrném je možnost 
adorace ve středu. Poděková-
ní patří všem, kteří se do ado-
račních služeb v minulosti 
zapojili, kteří vytrvali a také 
těm, kteří se nově zapojují.  


