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D E N   P Á N Ě 
4. neděle v mezidobí                          30. ledna        neprodejné 

K zamyšlení  

Dnešní evangelium je svědectvím o 
Kristově neúspěchu, a to dokonce "na 
domácí půdě". A všimněme si, že se 
Ježíš nijak nesnaží tento neúspěch za-
krýt. Přijímá ho jako nevyhnutelný dů-
sledek setkání svého poslání s neocho-
tou k víře svých posluchačů. Přesněji 
řečeno s neochotou překročit horizont 
vlastních názorů a náhledů, protože Ježí-
šovi posluchači v Nazaretě zdaleka ne-
byli lidmi, kteří by v Boha nevěřili. Ale 
přijmout tak nečekanou skutečnost, že 
by tento známý chla-
pec z Nazareta mohl 
být Mesiášem, to ne-
šlo, to nechtěli. Proto 
jejich hněv a odpor. 
Jenže tento odpor a z 
něho plynoucí Je-
žíšův neúspěch vy-
plývá přímo z jeho 
poslání. Prorok v bib-
lickém smyslu není v 
prvé řadě věštec. Je 
to nositel Božího po-
slání - jako Jeremiáš (viz 1. čtení). Je to 
člověk, který neříká to, co posluchači 
chtějí slyšet, ani ne ze zásady pravý 
opak chtěného (není provokatérem), ale 
říká a dělá to, co mu svěřil a uložil Bůh. 
A tak zcela nutně narazí, je i odmítnut, 
případně zničen. Je třeba ale jasně na-
hlédnout, že tím není jeho poslání ani 
zničeno, ani podstatně ohroženo, nao-
pak: i v tom se poslání realizuje. Protože 
prorok, který unese na své osobě střet-
nutí toho, co je Boží, s tím, co je jen z 
tohoto světa, dokazuje, že něco není v 
pořádku, ukazuje oč a jak se liší to, co je 

Boží, od toho, co je ze světa, co se pří-
padně za Boží věc jen vydává. Zároveň 
si však prorok může být jist Boží ochra-
nou. Když chtěli Ježíše kamenovat, pro-
šel jejich středem ("ještě nepřišla jeho 
hodina"), ale v Jeruzalémě ho Otec vy-
dává do rukou hříšníků a Ježíš umírá na 
kříži. 
Je-li církev tajemným tělem Kristovým, 
je-li společenstvím následovníků Pána, 
potom je zřejmé, že i ona tento prorocký 
rys ponese, že prorocké poslání je od ní 

neodlučitelné. A 
říkám-li církev, po-
tom tím myslím 
konkrétní lidská spo-
lečenství, v nichž 
žijeme jako údy, 
myslím tím konkrét-
ní křesťany, každého 
z nás. Tato církev 
tedy bude i neúspěš-
ná, dokonce u mno-
ha lidí musí být neú-
spěšná, jinak je třeba 

se obávat, že ztratila svoji podstatu, 
přestala být sama sebou. Církev proná-
sledovaná je mnohem jistěji církví, než 
církev, kterou by všichni chválili, která 
by nikomu nevadila. To by zřejmě byla 
církev zcela vyprázdněná od prorockého 
ducha. Církev se totiž musí nechat inspi-
rovat a vést Duchem Božím, a to je jiný 
duch, než ten, kterým se řídí smýšlení 
tohoto světa. Její prorocké poslání spo-
čívá v tom, že bude stále říkat, co je Bo-
ží, že bude opatrovat (a nefalšovat) Boží 
slovo, že je nebude přemalovávat na 
slovo lidsky stravitelné, úspěšné.  



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 31. 1. 
2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a 
Žl 3, 2-3.4-5.6-8b 
Mk 5,1-20 
Uzdravením dává Ježíš úkol: 
jdi a vypravuj! Také mě Pán 
uzdravuje – a i mě posílá od 
sebe s podobným úkolem. 
 
ÚTERÝ 1. 2. 
2 Sam 18,9-10.14b.24-25a. 
30–19,4 
Žl 86,1-2.3-4.5-6 
Mk 5,21-43 
Ježíšovy mocné činy se proje-
vují i dnes, právě v církvi. 
Nejsou možná na první po-
hled patrné. Musím zbystřit 
svůj duchovní zrak! 
 
STŘEDA 2. 2. svátek  
Uvedení Páně do chrámu  
Mal 3,1-4 
Žl 24,7.8.9.10 
Žid 2,14-18 
Lk 2,22-40 
Lk 2,22-40  
Simeon a prorokyně Anna se 
dočkali. Kéž z mé tváře – ale i 
z tváře církve – vyzařuje ra-
dost ze setkání s Pánem. 
 
ČTVRTEK 3. 2. 
1 Král 2,1-4.10-12 
1 Kron 29,10bc.11abc.11d-
12a.12bcd 
Mk 6,7-13 
Nevysílá Ježíš apoštoly po 
dvou právě proto, aby dali 
důkaz, že se vzájemně sne-
sou? 
 
PÁTEK 4. 2. 

Za krále Jošíjáha Hospodin mě oslovil: „Dříve 
než jsem tě utvořil v lůně, znal jsem tě; dříve než 
jsi vyšel z mateřského života, posvětil jsem tě, 
prorokem pro národy jsem tě ustanovil. Přepásej 
svá bedra, vstaň a mluv k nim vše, co ti přikážu. 
Nelekej se jich, abych tě nezbavil odvahy před 
nimi. Já totiž dnes udělám z tebe opevněné měs-
to, železný sloup a bronzovou zeď proti celé říši, 
proti judským králům a jejich knížatům, proti 
jejím kněžím i lidu země. Budou proti tobě bojo-
vat, ale nepřemohou tě, neboť já budu s tebou – 
praví Hospodin – abych tě vysvobodil.“ 

Žalm 71 

Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.  
 
K tobě se utíkám, Hospodine, – nechť nejsem 
zahanben navěky! – Ve své spravedlnosti mě 
vyprosť a vysvoboď, – nakloň ke mně svůj sluch 
a zachraň mě!  
Buď mi ochrannou skálou, pevností k mé záchra-
ně, – neboť tys moje skála a tvrz. – Bože můj, 
vysvoboď mě z ruky bezbožného.  
Vždyť tys má naděje, Pane, – má důvěra od mé-
ho mládí, Hospodine! – V tobě jsem měl oporu 
od matčina lůna, – od klína mé matky byls mým 
ochráncem.  
Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti, – po 
celý den budu vyprávět o tvé pomoci. – Bože, 
učils mě od mého mládí, – až dosud hlásám tvé 
podivuhodné činy. 

1. čtení Jer 1,4-5.17-19 

2. čtení 1 Kor 12,31 – 13,13 

Bratři! Usilujte o dary lepší. A teď vám chci uká-
zat ještě mnohem vzácnější cestu. Kdybych mlu-
vil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl lás-
ku, jsem jako znějící kov a cimbál zvučící. Kdy-
bych měl dar prorokovat, rozuměl všem tajem-
stvím, ovládal všecko, co se může vědět, a víru 
měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, 
ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal 
všechno, co mám, a pro druhého do ohně skočil, 
ale neměl lásku, nic mi to neprospěje. Láska je 



D e n  P á n ě  3  

Texty k rozjímání 

Sir 47,2-13 (řec. 2-11) 
Žl 18,31.47+50.51 
Mk 6,14-29 
Mocný Herodes měl před Ja-
nem strach. Jen tam, kde se 
církev – i já sám! – odvážně 
zhostí svého prorockého úko-
lu, získá respekt. 
 
SOBOTA 5. 2. 
1 Král 3,4-13 
Žl 119,9.10.11.12.13.14 
Mk 6,30-34 
Po každé aktivitě je krásné 
vyhledat opuštěné místo. Ne-
bojme se i my zklidnit a vydat 
se na odpočinek s Ježíšem. 
 
NEDĚLE 6. 2. 
5. neděle v mezidobí 
Iz 6,1-2a.3-8 
1Kor 15,1-11 
Lk 5,1-11 

Evangelium Lk 4,21-30 

Ježíš promluvil v synagoze: „Dnes se naplnilo 
toto Písmo, které jste právě slyšeli.“ Všichni mu 
přisvědčovali, divili se milým slovům z jeho úst a 
říkali: „Není to syn Josefův?“ Řekl jim: „Jistě mi 
připomenete přísloví: Lékaři, uzdrav sám sebe! 
Udělej i tady ve svém domově to, o čem jsme 
slyšeli, že se stalo v Kafarnau.“ Dále řekl: 
„Amen, pravím vám: Žádný prorok není vítaný 
ve svém domově. Říkám vám podle pravdy: 
Mnoho vdov bylo v izraelském národě za dnů 
Eliášových, kdy se nebe zavřelo na tři léta a šest 
měsíců a nastal velký hlad po celé zemi; ale k 
žádné z nich nebyl poslán Eliáš, jen k vdově do 
Sarepty v Sidónsku. A mnoho malomocných by-
lo v izraelském národě za proroka Elizea, ale ni-
kdo z nich nebyl očištěn, jenom Náman ze Sý-
rie.“  
Když to slyšeli, všichni v synagoze vzplanuli 
hněvem. Zvedli se, vyhnali ho ven z města a ved-
li až na sráz hory, na níž bylo vystavěno jejich 
město, aby ho srazili dolů. On však prošel jejich 
středem a ubíral se dál. 

shovívavá, láska je dobrosrdečná, nezávidí, láska 
se nevychloubá, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, 
nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomí-
ná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se 
dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí 
podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu 
věří, nikdy nad ničím nezoufá, všecko vydrží. 
Láska nikdy nepřestává. Dar prorokování pomi-
ne, dar jazyků už nebude, dar poznání zanikne. 
Neboť kusé je všecko naše poznání, nedostatečné 
je naše prorokování. Ale až přijde to, co je doko-
nalé, zanikne to, co je částečné.  
Když jsem byl dítětem, mluvil jsem jako dítě, 
myslel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. 
Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem 
odložil. Nyní vidíme jen jako v zrcadle, nejasně, 
ale potom uvidíme tváří v tvář. Nyní poznávám 
věci jenom nedokonale, potom poznám dokonale, 
podobně, jak Bůh poznává mne. Nyní trvá víra, 
naděje a láska, tato trojice. Ale největší z nich je 
láska. 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce, kterou jsme pod-
pořili biblický apoštolát,  
se vybralo 11 455 Kč. 
♣ Ve středu 2. února je svátek 
Uvedení Páně do chrámu  
a zároveň Světový den zasvě-
ceného života. Při mši svaté 
ve Fulneku a Děrném budeme 
světit svíce. Ve farním kostele 
budou představeny děti, které 
se připravují k 1. svatému 
přijímání. 
♣ V pátek budou mít setkání 
ministranti. Začneme mši sva-
tou v 18 hodin. 
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. Ve všech kostelích 
se budeme modlit 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               30.1. - 6.2.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   30.1. 
Út      1.2. 
St       2.2. 
Čt      3.2. 
Pá      4.2. 
So      5.2.    
Ne     6.2. 

Za † manžele Königovy 
Za † rodiče Marii a Josefa  Beierovy 
Mše svatá za farnost 
__________________________ 
Za členy živého růžence 
10:00 Za duchovní povolání 
__________________________ 

Ne   30.1. 
 
St       2.2. 
Ne     6.2. 

Za † Františka Sokola a Josefa Manu, 
za živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za dar zdraví 

Ne   30.1. 
Čt      3.2. 
Ne     6.2. 

Za † Julii Moniakovou 
Za členy živého růžence 
Za † Lumíra a Milana Sokolovy 

Ne   30.1. 
Út      1.2. 
Ne     6.2. 
  

___________________________ 
Za členy živého růžence 
___________________________ 

Ne   30.1. 
   
Ne     6.2. 
  

Za † Bohumila Hansguta, rodiče  
a sourozence 
Za † Anežku Maliňákovou, dceru  
Lidnu, zetě Stanislava, syna Adolfa  
a živou rodinu 

Děrné 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšo-
vu. Připomínáme, že příleži-
tost ke svátosti smíření je kaž-
dý den během týdne půl hodi-
ny před mší svatou. Ve Fulne-
ku budeme v pátek zpovídat 
už od 17 hodin. 
♣ V sobotu 5. února, u příleži-
tosti Dne zasvěceného života,  
se uskuteční v naší farnosti 
setkání otce biskupa Martina 
se zasvěcenými osobami 
(řeholníky a řeholnicemi) naší 
diecéze. Slavení tohoto dne 
začne v 10 hodin mší svatou 
ve farním kostele, při které 
zasvěcené osoby obnoví své 
řeholní sliby Ke společné 
modlitbě zveme věřící, farní-
ky a ministranty.  
♣ V týdnu od 8. do 11. února 
budeme navštěvovat nemocné 
a při této příležitosti jim bude-
me udělovat svátost pomazání 
nemocných. 
♣ Na mši svatou do Jerlocho-
vic zveme v sobotu 12. února. 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravu kostelů. 
♣ V Tříkrálové sbírce se ve 
Fulneku, místních částech 
Fulneku a v obci Vrchy do 
kasiček vybralo 178 702 Kč. 
♣ Chtěly by se Vaše děti zú-
častnit letošního farmího Mi-
nitáboru? Pokud ano, nevá-
hejte navštívit naše webové 
stránky www. minitabor.info 
s aktuálními informacemi, 
kde Vás prosíme o vyplnění 
dotazníku, pokud se nám letos 
chystáte svěřit vaše děti. Váš 
tým vedoucích. 


