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D E N   P Á N Ě 
3. neděle v mezidobí - Neděle Božího slova             23. ledna        neprodejné 

K zamyšlení  

Když se zeptáte starších lidí, kteří měli 
mnoho let náboženství, zda vlastní Bibli 
a zda v ní čtou, často odpovědí: "ne". 
Oni se tenkrát učili katechismus a bib-
lickou dějepravu - to bylo vše. Učení 
víry bylo shrnuto do formulek katechis-
mu, z Bible se znaly takzvané biblické 
dějiny, což byly zejména jednotlivé pří-
běhy. Bible se větši-
nou chápala jako sou-
hrn příběhů, které po-
skytovaly historickou 
informaci a podávaly 
morální poučení. Jak 
jsme na tom ale my, 
mladší, dnes? Jsme 
většinou přesvědčeni, 
že Bibli číst máme. 
Ale proč vlastně? Co 
nám to má dát? To, co 
chápaly předchozí generace nebylo sa-
mozřejmě samo o sobě jen nesprávné. 
Bible opravdu poskytuje historické in-
formace: informace o dějinách vztahů 
mezi Izraelem a Hospodinem. Informace 
o Ježíši Kristu a prvotní církvi. A nezna-
lost těchto informací hodnotí svatý Jero-
ným slovy: "Kdo nezná Písmo, nezná 
Krista".  
Vraťme se tedy do doby návratu z baby-
lonského zajetí, do doby Nehemiášovy. 
Proč židy tak dojímalo čtení Zákona? 
Přece ne kvůli tomu, že v něm byly mo-
rální předpisy. Spíše proto, že Zákon byl 
textem smlouvy. A smlouva - to byla 
záruka jejich budoucnosti. Při svém ná-
vratu museli pocítit, že se obsah 
smlouvy naplňuje. Právě jejich návrat z 
beznadějné situace babylonského exilu 
byl událostí, v níž se smlouva prosadila 

a naplnila - Izrael v exilu nezanikl, židé 
neztratili víru, dokázali, ač zdecimovaní, 
pokračovat. Věděli ale, že toto všechno 
je dílem Hospodina smlouvy, toho, který 
je Bohem Abrahamovým, Izákovým, 
Jakobovým. A Ježíš toto chápání Písma 
ve 4. kapitole Lukáše dovršuje, když 
říká: "dnes se splnilo (v mé osobě) toto 

Písmo, které jste sly-
šeli". To je totiž po-
slední, vrcholný cíl, 
smysl, účel Písma, 
Bible - aby se naplni-
lo. Aby se uskutečni-
lo to, co je v Bibli 
zvěstováno. Bible 
ovšem není soupisem 
věšteb, které se jed-
noho dne naplní. Bib-
le otevírá nový prů-

hled, ukazuje novou dimenzi bytí člově-
ka i bytí světa, dimenzi, která existuje, 
ale která je skryta před zkoumáním toho, 
kdo má jen znalosti a schopnosti tohoto 
světa. Bible skrze tuto novou dimenzi 
člověka vede, naplňuje, uvádí tam, kde 
je skutečný život, život Boží a na tento 
život nás skrze víru a svátosti napojuje. 
Člověk sám se potom stává někým, v 
kom se mají Boží plány, dary a poža-
davky naplnit. Toto naplnění probíhá už 
teď a završeno bude až na konci časů. 
Co z toho plyne prakticky? Že Bibli je 
třeba nejen číst a vykládat, že je třeba 
víc: žít s ní a žít z ní. To znamená nejen 
číst a nejen přemýšlet, abych porozuměl, 
ale znamená to číst a čtené - jako Maria 
- uchovávat v srdci a žít s tím tak, aby se 
slovo Písma "vtělovalo" v můj život a 
tak šlo cestou k naplnění.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 24. 1. 
2 Sam 5,1-7.10 
Mk 3,22-30 
Podezíravost učitelů Zákona 
je mi povědomá. Nepostupu-
jeme podobně, kdykoli vidí-
me, že má někdo v církvi 
úspěch? Kéž se dovedu zbavit 
žárlivosti. 
 
ÚTERÝ 25. 1.  
svátek Obrácení sv. Pavla 
Sk 22,3-16 
MK 16,15-18 
Ježíš se i dnes ztotožňuje s 
pronásledovanými. Ale: jsme 
schopni mezi sebe přijmout 
ty, kdo se obrátili jako Pavel? 
 
STŘEDA 26. 1.  
památka sv. Timoteje a Tita 
2 Tim 1,1-8  
Lk 10,1-9 
Kéž i my odložíme ducha bo-
jácnosti. Kéž se i dnes oživí 
plamen Božího daru. Svět i 
dnes čeká na ducha síly, lásky 
a rozvážnosti. Zejména skrz 
působení těch, na které byly 
vloženy ruce… 
 
ČTVRTEK 27. 1. 
2 Sam 7,18-19.24-29 
Mk 4,21-25 
Plamínek zhasne, když má 
nedostatek kyslíku. Tajemství 
evangelia: kdo má ochotu jej 
přijmout, bude světlem pro 
druhé. 
 
PÁTEK 28. 1. 
2 Sam 11,1-4a.5-10a.13-17 
Mk 4,26-34 
Boží království roste, ani ne-
víme jak. Nezávisle na snaze 
jeho růst zastavit, přibrzdit, 
ale i urychlit. Ono přerůstá 

Kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné 
muže i ženy a všechny, kdo byli schopni rozu-
mět. Bylo to prvního dne sedmého měsíce. Četl z 
něho na prostranství před Vodní bránou od svítá-
ní do poledne před muži a ženami a přede všemi, 
kdo byli schopni rozumět. Všichni poslouchali 
knihu Zákona s napětím. Ezdráš, znalec Písma, 
stál na dřevěném výstupku, který pro ten účel 
zhotovili. Otevřel knihu před očima všeho lidu – 
stál totiž výše než všichni lidé – a když ji otevřel, 
všechen lid povstal. Ezdráš velebil Hospodina, 
velikého Boha, a všechen lid odpověděl se zdvi-
ženýma rukama: „Amen, amen!“ Vrhli se na ko-
lena a klaněli se Hospodinu až k zemi. Četlo se v 
knize Božího zákona, předkládali a vykládali ho, 
a tak pochopili, co se četlo. Místodržitel Nehemi-
áš a znalec Písma a kněz Ezdráš i levité, kteří 
poučovali lid, řekli všemu lidu: „Dnešní den je 
zasvěcen Hospodinu, vašemu Bohu, nebuďte 
smutní a neplačte!“ Všechen lid totiž plakal, 
když slyšeli slova Zákona. Ezdráš jim řekl: 
„Jděte, jezte tučná jídla a pijte sladké nápoje a 
posílejte výslužky těm, kteří si nemohli nic při-
pravit, neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. 
Nebuďte zarmouceni, neboť radost z Hospodina 
je vaše síla!“ 

Žalm 19 

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život. 
 
Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, 
– Hospodinův příkaz je spolehlivý, – nezkušené-
mu dává moudrost.  
Hospodinovy předpisy jsou správné, – působí 
radost srdci, – Hospodinův rozkaz je jasný, 
osvětluje oči.  
Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá navěky, 
– Hospodinovy výroky jsou pravdivé, – všechny 
jsou spravedlivé.  
Nechť se ti líbí slova mých úst – i smýšlení mého 
srdce, – Hospodine, má Skálo, vykupiteli můj! 

1. čtení Neh 8,2-4a.5-6.8-10 

2. čtení 1 Kor 12,12-30 

Bratři! Jako tělo je pouze jedno, i když má mno-
ho údů, ale všechny údy těla, přestože je jich 
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naše nejodvážnější představy. 
V jeho stínu najdou mnozí 
oddech… 
 
SOBOTA 29. 1. 
2 Sam 12,1-7a.10-17 
Mk 4,35-41 
Příběh by nevznikl, kdyby 
učedníci zůstali na břehu. Při 
následování Ježíše mohu i já 
zažít dobrodružství! 
 
NEDĚLE 30. 1. 
4. neděle v mezidobí 
Jer 1,4-5.17-19 
1Kor 12,31-13,13 
Lk 4,21-30 

Evangelium Lk 1,1-4; 4,14-21 

Už mnoho lidí se pokusilo sepsat vypravování o 
událostech, které se dovršily mezi námi, jak nám 
je odevzdali ti, kdo byli od počátku očitými svěd-
ky a služebníky slova. A tak, když jsem všechno 
od začátku důkladně prozkoumal, rozhodl jsem 
se i já, že to pro tebe, vážený Theofile, uspořáda-
ně vypíšu, aby ses tak mohl přesvědčit o spolehli-
vosti té nauky, v které jsi byl vyučen. Když se 

mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu 
také u Krista. Neboť my všichni jsme byli po-
křtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme 
židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni 
jsme byli napojeni jedním Duchem. Ani tělo se 
přece neskládá z jednoho údu, ale z mnoha. Kdy-
by řekla noha: „Nejsem ruka, a proto nepatřím k 
tělu,“ proto ještě k tělu patří! A kdyby řeklo 
ucho: „Nejsem oko, a proto k tělu nepatřím,“ 
proto ještě k tělu patří! Kdyby bylo celé tělo je-
nom oko, kde by byl sluch? Kdyby bylo celé tělo 
jenom sluch, kde by byl čich? Takto však umístil 
Bůh každý z údů v těle, jak sám chtěl. Kdyby 
všechno bylo jen jeden úd, kam by se podělo tě-
lo? Takto však je sice mnoho údů, ale jenom jed-
no tělo. Oko tedy nemůže říci ruce: „Nepotřebuji 
tě!“, nebo zase hlava nohám: „Nepotřebuji vás!“ 
Spíše naopak: tělesné údy zdánlivě nejslabší jsou 
nejpotřebnější. A zrovna těm údům, které na těle 
pokládáme za méně ušlechtilé, právě těm v oblé-
kání projevujeme větší pečlivost, a údy, za které 
se stydíme, tím slušněji se zakrývají, kdežto údy 
ušlechtilé takové ohledy nepotřebují. Bůh sesta-
vil tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje vět-
ší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale 
aby se údy vzájemně staraly jeden o druhý. Trpí-
li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy, je--li 
některý úd vyznamenán, všechny ostatní údy se s 
ním radují. Vy jste Kristovo tělo a každý z vás 
jeho úd. Bůh ustanovil, aby v církvi jedni byli 
misionáři, druzí proroky, třetí učiteli. Někteří 
dále mají moc dělat zázraky, jiní dar uzdravovat, 
pomáhat, řídit, mluvit rozličnými jazyky. Jsou 
snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? 
Jsou všichni učiteli? Mají všichni moc dělat zá-
zraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví 
všichni jazyky? Umějí všichni ty řeči v nezná-
mém jazyku pronesené vykládat? 

Evangelium  

Ježíš vrátil v síle Ducha do 
Galileje, pověst o něm se roz-
nesla po celém kraji. Učil v 
jejich synagogách a všichni 
ho velmi chválili. Ježíš přišel 
do Nazareta, kde vyrostl, a 
jak měl ve zvyku, šel v sobotu 
do synagogy. Povstal, aby 
předčítal z Písma. Podali mu 
knihu proroka Izaiáše. Otevřel 
ji a nalezl místo, kde stálo: 
„Duch Páně je nade mnou, 
proto mě pomazal, poslal mě, 
abych přinesl chudým radost-
nou zvěst, abych vyhlásil za-
jatým propuštění a slepým 
navrácení zraku, abych pro-
pustil zdeptané na svobodu, 
abych vyhlásil milostivé léto 
Páně.“ Pak zavřel knihu, vrá-
til ji služebníkovi a usedl. A 
všichni v synagoze na něho 
upřeně hleděli. Začal k nim 
mluvit: „Dnes se naplnilo toto 
Písmo, které jste právě slyše-
li.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých            23.1. - 30.1.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   23.1. 
Út    25.1. 
St     26.1. 
 
Čt    27.1. 
Pá    28.1. 
So    29.1.    
Ne   30.1. 
  

__________________________ 
__________________________ 
Za † rodiče Surovcovy, syny Petra  
a Jiřího a živou rodinu 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
Za † manžele Königovy 

Ne   23.1. 
 
St     26.1. 
Ne   30.1. 
  

Za † Josefa a Emílii Kolovratovy  
a jejich rodinu 
Za † Josefa Otipku a Jiřího Pavlíčka 
Za † Františka Sokola a Josefa Manu, 
za živou rodinu 

Ne   23.1. 
Čt    27.1. 
Ne   30.1. 

Za † Břetislava Sokola a sourozence 
Mše svatá za farnost 
Za † Julii Moniakovou 

Ne   23.1. 
 
Út    25.1. 
Ne   30.1. 
  

Za † Emilii Holaňovou, manžela, zetě, 
rodinu Chrásteckou a živou rodinu 
___________________________ 
___________________________ 

Ne   23.1. 
Ne   30.1. 
  

Za † Jana Pešla, manželku a děti 
Za † Bohumila Hansguta, rodiče  
a sourozence 

Děrné 

♣ Svátek Obrácení svatého 

Pavla si připomeneme v úterý  

25. ledna mši svaté ve Stacho-

vicích a Fulneku. 

♣ Na mši svatou s katechezí 

pro děti a mládež zveme 

v pátek 28. ledna v 18 hodin 

do kostela ve Fulneku. Zkouš-

ka zpěvu na mši svatou začne 

v 17 hodin na faře. Po mši 

svaté bude následovat společ-

né setkání na faře. 

♣ Na večer chval - modlitbu 

doprovázenou kapelou a zpě-

vem jste zváni v sobotu  

29. ledna v 18 hodin do koste-

la ve Fulneku.  

Hospodaření společenství  

živého růžence Fulnek  

v roce 2021: 

 

Příjem   55 230 Kč 

Výzdoba  
a mše svaté    4 000 Kč 

Dar na opravu  
kostela  50 000 Kč 

Zůstatek   1 230 Kč 

Děkujeme všem členům živé-
ho růžence za jejich modlitby 
a dary. 

 

Společenství Živý růženec 


