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D E N   P Á N Ě 
28. neděle v mezidobí                     10. října        neprodejné 

K zamyšlení 

Opustit, nebo neopustit? Nekladli jsme 

si někdy takovou otázku, když jsme pře-

mýšleli, jestli se nezřeknout určitého 

konkrétního předmětu, na kterém jsme 

byli příliš závislí? Jsme-li poctiví, tak 

musíme připustit, že máme sklon se při-

poutat k majetku - ať je 

velký, či malý. Fixování 

se na majetek nehrozí jen 

bohatým, ale i těm, kdo 

nemají nic (ti mohou při-

lnout touhou) - nejdůleži-

tější je totiž vnitřní postoj 

a přilnutí. 

Možná bychom nejraději 

zavřeli oči před otázkou, 

zda jsme (či nejsme) sku-

tečně svobodní vůči kon-

krétním věcem (ať už jsou 

to peníze, auto, technika, 

vlastní dům…). Bylo by ztrapňující při-

znat si, že nějaká "maličkost" nás drží v 

poutech. Evangelium nám však dává 

odvahu k pravdě - a ke svobodě. Vždyť 

Kristus nabízí pomocnou ruku všem 

"závislým" - naléhavě volá, že je tu Ně-

kdo, kdo je mocný… nás vytrhnout z 

moci majetku. Je tu Někdo, kdo je moc-

ný, i když my jsme bezmocní… a jedno-

duše závislí. 

A jakým způsobem Bůh osvobozuje? Ně-

kdy dává vnitřní svobodu, jindy dává i svo-

bodu vnější - spolu s vybízením (popudem) 

opustit tu konkrétní věc. Zatímco vnitřní 

svobodu bychom si měli uchovat vždy 

(nejsme přece otroci, ale svobodní, vykou-

pení!), svobodu vnější 

(projevující se konkrétním 

zřeknutím) můžeme uplatnit 

jen někdy: tehdy, když poci-

ťujeme, že nejsme schopni 

si uchovat vnitřní svobodu, 

a když prožíváme, že nás 

Bůh uschopňuje k tomuto 

konkrétnímu kroku. 

Ať je to osvobození jen 

vnitřní nebo také vnější, je 

zcela zásadní mít stále před 

očima to, co náš nepřekona-

telný Mistr předložil onomu 

"závislému" muži: jen jeden je ten skutečně 

dobrý. Všechno to krásné a dobré, co obdi-

vujeme na předmětech umění či techniky, 

je odleskem toho Dobrého. A jestliže nás 

přitahuje a obohacuje krásný předmět, tím 

spíš dobrý Bůh! On je všechno pro tebe - je 

všechno to, co miluješ (sv. Augustýn)! 

Tento Bůh je nejen dobrý, ale i mocný - 

schopný nás osvobodit od toho všeho, co 

nás brzdí na cestě k němu.  



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 11.10. 

Řím 1,1-7 

Žl 98;  

Lk 11,29-32 

Pavel představuje nejprve 

sebe a pak své apoštolské po-

slání. I my bychom měli být 

podobně autentičtí. Je důležité 

pocítit radost z šíření evange-

lia.  

 

ÚTERÝ 12.10. 

Řím 1,16-25 

Žl 19; 

Lk 11,37-41 

Odmítnutí pravého Boha má 

za následek vytváření zotro-

čujících bůžků. Je dobré mít 

odvahu i dnes pojmenovat 

bláznovstvím mnohé z toho, 

co nás obklopuje. 
 

STŘEDA 13.10. 

Řím 2,1-11 

Žl 62; 

Lk 11,42-46 

Bůh, který nehledí na to, co 

kdo je, je mi stále nablízku! 

Nerozlišuje tolik mezi 

„pravověrnými“ a pohany. 

Nesnáší lidi sobecké a nevní-

mavé k pravdě. 
 

ČTVRTEK 14.10. 

Řím 3,21-30a 

Žl 130;  

Lk 11,47-54 

I dnes je aktuální si uvědomit: 

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, 

a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal 

přednost před žezly a trůny a bohatství ve srov-

nání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem 

s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno 

zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto 

lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad 

zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní 

světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se 

mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného 

bohatství. 

Žalm 90 

Nasyť nás, Pane, svou slitovností,  

abychom se radovali. 

 

Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moud-

rosti srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho 

ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služební-

ky!  

Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a 

radujeme se po celý život! – Potěš nás za dny, 

kdy jsi nás soužil, – za léta, kdy jsme zakoušeli 

zlé.  

Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, – 

tvá sláva jejich synům. – Ať je nad námi dobroti-

vost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich 

rukou, – dej zdar práci našich rukou!  

1. čtení Mdr 7,7-11 

2. čtení Žid 4,12-13 

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než kaž-

dý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a 

ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nej-

vnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Ne-

ní tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, 

před jeho očima je všechno nahé a odkryté a je-

mu se budeme zodpovídat. 
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jeho velkorysost zahrnuje 

všechny, kdo uctívají ne snad 

pouze mou „představu Boha“! 

Právě tato přesažnost mě má 

naplnit radostí z Jeho velikos-

ti. 

 

PÁTEK 15.10. 

Řím 4,1-8 

Žl 32 

Lk 12,1-7 

Ne snad naše zásluhy, ale víra 

v jeho dobrotu a vědomí zá-

vislosti na Bohu je to, co prá-

vě jemu dělá radost! Mé skut-

ky zbožnosti i modlitby mají 

být prodchnuty tímto vědo-

mím. 
 

SOBOTA 16.10. 

slavnost svaté Hedviky 

Řím 4,13.16-18 

Žl 105;  

Lk 12,8-12 

Abrahám, otec víry, který se 

odhodlal dát Bohu to nejcen-

nější, ať je i mým průvodcem 

v situacích, kdy nemohu po-

chopit Boží vůli… V těch 

chvílích jsem i já Abrahámo-

vým dítětem.  

 

NEDĚLE 17. 10. 

29. neděle v mezidobí 

Iz 53,10-11 

Žid 4,14-16 

Mk 10,35-45 

Evangelium Mk 10,17-30 

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký 
člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře 
dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný ži-
vot?“  
Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? 
Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přiká-
zání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevy-
dáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého 
otce i matku!’“  
On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem za-
chovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl 
s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej 
všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít 
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro 
to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože 
měl mnoho majetku.  
Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak 
těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají 
bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš 
jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do 
Božího království! Spíš projde velbloud uchem 
jehly, než vejde bohatý do Božího království.“  
Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo 
tedy může být spasen?“  
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, 
ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“  
Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli 
jsme za tebou.“  
Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo 
není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, 
matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro 
evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tom-
to čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, 
a to i přes pronásledování, a v budoucím věku 
život věčný.“ 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na opravy kostelů se vybralo: Fulnek 
6 115 Kč, Děrné 2 965 Kč, Lukavec  
3 355 Kč, Stachovice 2 416 Kč, Vrchy 2 475 Kč. 
♣ V úterý bude sloužena ve farním kostele mše 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         10.10. - 17.10.2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 10.10. 
Út  12.10. 
 
St   13.10. 
Čt  14.10. 
 
 
Pá  15.10. 
So  16.10.    
Ne 17.10. 

Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 
Za strážce chrámu a eucharistie  
a jejich rodiny 
__________________________ 
Na poděkování za 80 let života  
s prosbou o Boží požehnání  
do dalších let  
__________________________ 
__________________________ 
Za rodiče Šuleřovy a syna Františka 

Ne 10.10. 
 
St   13.10. 
So  16.10. 

Za † Bohumíra Storzera, syna a rodiče 
z obou stran 
Mše svatá za farnost 
17:00 Za † a živou rodinu Gebauerovu 

Ne 10.10. 
Čt  14.10. 
Ne 17.10. 

Na poděkování za 40 let manželství 
Za † Vladimír Šindlera 
Kříž 

Ne 10.10. 
 
Út  12.10. 
Ne 17.10. 
  

Za † Rostislava Vojkůvku, rodiče  
a živou rodinu  
Za členy živého růžence 
Za † rodinu Marethovu 
 

Ne 10.10. 
 
 
 
Ne 17.10. 
  

Za † Blaženu Homolovou, která by se 
11. října dožila 100 let, manžela  
Františka, za † Marii Bednaříkovou  
a manžela  
Za † Ludvíka Sedláka, Vladimíra 
Kavana a Jarmilu Hlubkovou 

Děrné 

svatá za strážce chrámu a eu-
charistie a jejich rodiny. 
♣ Ministranti budou mít 
schůzku v pátek. Začneme 
mši svatou v 18 hodin ve far-
ním kostele. 
♣ Mimořádný pořad bohoslu-
žeb: Děrné - sobota 16. října – 
17:00. 
♣ V letošním roce připadne 
světový den misií na 24. října. 
V naší farnosti je dlouholetou 
tradicí oslavit společně s ce-
lým světem tzv. misijní nedě-
li, kdy své modlitby a dary 
obracíme směrem k potřeb-
ným v rozvojových zemích. 
Na misie můžete také přispět 
zakoupením balíčku 
s misijními koláčemi. Bude-
me rádi, pokud pomůžete  
s pečením koláčů, cukroví  
či buchet. 
♣ V sobotu 30. října uzavřou 
v kostele Všech svatých 
v Sedlištích svátostné manžel-
ství Josef Hrabálek z Fulneku 
a Terezie Zelinová ze Sedliš-
tě. Bůh žehnej jejich lásce. 
♣ Vedení Ostravsko-opavské  
diecéze každoročně děkuje  
a oceňuje ty, kteří se svou 
obětavostí a ochotou podílejí 
na rozvoji církve. Udělování 
ocenění proběhne v den slav-
nosti svaté Hedviky, patronky 
diecéze, tj. 16. října v  kated-
rále Božského Spasitele 
v Ostravě. Mezi oceněnými je 
v letošním roce i naše farnice 
p. Marie Erteltová. 


