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D E N   P Á N Ě 
7. neděle v mezidobí                          20. února        neprodejné 

K zamyšlení 

Evangelium této neděle se týká ústřední-
ho a charakteristického bodu křesťanské-
ho života: lásky k nepřátelům. Ježíšova 
slova jsou jasná: »Vám, kteří posloucháte, 
říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte 
dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte 
těm, kdo vás proklínají, 
modlete se za ty, kdo 
vám ubližují«. Toto ne-
ní optional – volitelný 
doplněk, nýbrž přikázání. 
Není pro všechny, leč pro 
učedníky, kterým Ježíš 
říká: „vy, kteří poslou-
cháte“. On velmi dobře 
ví, že milovat nepřátele 
je nad naše možnosti. 
Avšak proto se stal člo-
věkem, ne proto, aby nás 
nechal takovými, jací 
jsme, ale aby nás promě-
nil v muže a ženy schop-
né větší lásky, takové, 
jakou chová Jeho a náš Otec. Tuto lásku 
Ježíš daruje těm, kdo „ho poslouchají“. A 
pak je to možné! S Ním, díky Jeho lásce a 
Jeho Duchu můžeme milovat také my 
toho, kdo nás nemiluje, i toho, kdo nám 
ubližuje. 
Takto si Ježíš přeje, aby v každém srdci 
triumfovala Boží láska nad nenávistí a 
záští. Logika lásky, která vrcholí na Kris-
tově kříži, je rozpoznávacím znamením 
křesťana a vede nás, abychom šli s bratr-
ským srdcem všem vstříc. Jak ale překo-
nat lidský instinkt a světský zákon odpla-
ty? Ježíš v témže evangelním úryvku od-
povídá: »Buďte milosrdní, jako je milo-

srdný váš Otec«. Kdo poslouchá Ježíše a 
snaží se Jej následovat, i když to něco sto-
jí, stává se Božím dítětem a začíná se 
opravdu podobat Otci, jenž je na nebesích. 
Jsme uschopněni k věcem, o kterých by 
nás nikdy nenapadlo, že je můžeme říct 

nebo učinit, a za které by-
chom se dokonce styděli, 
ale nyní nám udělují radost 
a pokoj. Už se nemusíme 
slovy a skutky uchylovat k 
násilí. Objevujeme, že jsme 
schopni laskavosti a dobro-
ty, a cítíme, že to všechno 
není z nás, ale přichází od 
Něho! Proto se tím ne-
chlubíme, ale jsme vděční. 
Není nic většího a životo-
dárnějšího než láska, která 
uděluje člověku veškerou 
důstojnost, zatímco nenávist 
a pomsta ji naopak umenšují 
a tupí krásu stvoření učině-

ného k Božímu obrazu.  
Ježíš říká: »Odpouštějte, a bude vám od-
puštěno. Dávejte, a dostanete [...]. Neboť 
jakou mírou měříte, takovou se naměří zas 
vám«. To je krásné. Bude krásné, až nás 
Bůh obdaří, budeme-li velkodušní a milo-
srdní. Odpouštět máme, protože Bůh od-
pustil nám a odpouští nám stále. Pokud 
neodpustíme všechno, nemůžeme si náro-
kovat, že nám bude odpuštěno všechno. 
Jestliže se však naše srdce otevřou milosr-
denství, odpuštění se zpečetí bratrským 
objetím a naváží se svazky společenství, 
budeme světu hlásat, že je možné přemoci 
zlo dobrem.  



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 21. 2. 
Jak 3,13-18 
Žl 19,8.9.10.15 
Mk 9,14-29 
Autor listu přesně popisuje 
příčiny nespravedlnosti a ne-
pokojů ve společnosti. Chci si 
počínat tak, abych nefalšoval 
pravdu a nebyl sobecký? 
 
ÚTERÝ 22. 2.,  
svátek Stolce sv. Petra 
1 Petr 5,1-4 
Žl 23,1-3.4.5.6 
Mt 16,13-19 
Petrovo vyznání povzbudilo 
Pána k předání klíčů. Jejich 
užívání musí provázet láska a 
odvaha jít občas proti zaběh-
lým zvyklostem. Chci dnes v 
modlitbě podpořit římského 
biskupa!  
 
STŘEDA 23. 2. 
Jak 4,13-17 
Žl 49,2-3.6-7.8-10.11 
Mk 9,38-40 
Nechám si od samotného Bo-
ha korigovat své vlastní plá-
ny? Nebo jsem roztrpčený, 
když život přináší nečekaně 
změnu? 
 
ČTVRTEK 24. 2. 
Jak 5,1-6 
Žl 49 
Mk 9,41-50 
Dokážu se vyvarovat pokuše-
ní zneužívat svého postavení? 
Nemusí jít jen o majetkovou 
újmu na úkor druhých… Re-
spekt k Bohu vyžaduje přece 
přijetí člověka! 
 
PÁTEK 25. 2. 
Jak 5,9-12 
Žl 103,1-2.3-4.8-9.11-12 

Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vy-
braných mužů z Izraele, aby na poušti Zif slídil 
po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli k Sau-
lovu mužstvu, a hle – Saul ležel a spal v ohradě 
vozů, s kopím zabodnutým do země u své hlavy, 
Abner pak a lid spali kolem něho. Abišaj řekl 
Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do 
tvé ruky. Nuže dovol, abych ho přibodl jeho ko-
pím k zemi jedním bodnutím, druhého nebude 
třeba!“ David však Abišajovi odpověděl: 
„Nezabíjej ho! Kdo vztáhne beztrestně ruku na 
pomazaného od Hospodina?“ Pak vzal David 
kopí a džbán vody od Saulovy hlavy a odešli. 
Nikdo je neviděl ani nezpozoroval a nikdo se 
neprobudil. Všichni spali, neboť na ně padl tvrdý 
spánek od Hospodina. David přešel na protější 
stranu údolí, zastavil se na vrcholu hory a zdale-
ka – byla to velká vzdálenost – volal: „Zde je 
kopí, králi! Ať sem přijde jeden ze služebníků a 
vezme ho. Hospodin odplatí každému podle jeho 
spravedlnosti a věrnosti; vždyť dnes tě vydal 
Hospodin do mé ruky, ale já jsem nechtěl vztáh-
nout ruku na pomazaného od Hospodina.“ 

Žalm 103 

Hospodin je milosrdný a milostivý. 
 
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, 
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hos-
podina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!  
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny 
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby, 
– on tě věnčí láskou a slitováním.  
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý 
a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s námi podle 
našich hříchů – ani podle našich vin nám neod-
plácí.  
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje 
od nás naše nepravosti. – Jako se smilovává otec 
nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi, 
kdo se ho bojí.  

1. čtení 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 
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Mk 10,1-12 
Pokud si osvojím jasnou řeč, 
okolí mi bude věřit a sám pro 
sebe i pro druhé se stanu au-
tentickým. Nebude třeba klič-
kování! 
 
SOBOTA 26. 2. 
Jak 5,13-20 
Žl 141,1-2.3+8 
Mk 10,13-16 
Biblický základ této svátosti 
ať mě povzbudí k jejímu při-
jetí, když budu potřebovat. 
Také ať se neostýchám nabíd-
nout tuto posilu druhým.  
 
NEDĚLE 27. 2. 
8. neděle v mezidobí 
Sir 27,5-8 (řec. 4-7) 
1 Kor 15,54-58 
Lk 6,39-45 

Evangelium Lk 6,27-38 

2. čtení 1 Kor 15,45-49 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vám, kteří poslou-
cháte, říkám: Milujte své nepřátele, prokazujte 
dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo 
vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližu-
jí. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou; 
kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty. Každé-
mu, kdo tě prosí, dávej, a kdo ti bere, co je tvoje, 
od toho nežádej nic nazpátek. Jak chcete, aby 
lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.  
Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to mů-
žete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, 
kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo 
je prokazují vám, co za to můžete od Boha čekat? 
To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od 
kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete 
od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšní-
kům, aby dostali stejně tolik nazpátek.  
Ale milujte své nepřátele, prokazujte dobrodiní a 
půjčujte a nic nečekejte zpět. Vaše odměna bude 
hojná a budete syny Nejvyššího, neboť on je dob-
rý k nevděčným i zlým. Buďte milosrdní, jako je 
milosrdný váš Otec!  
Nesuďte, a nebudete souzeni, nezavrhujte, a ne-
budete zavrženi. Odpouštějte, a bude vám odpuš-
těno. Dávejte, a dostanete: míru dobrou, natlače-
nou, natřesenou a vrchovatou vám dají do klína. 
Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří 
zase vám.“ 

Bratři! První „člověk“, Adam, „se stal živou by-
tostí“, poslední Adam však bude oživujícím du-
chem. Ale není napřed to, co je zduchovnělé, 
nýbrž to, co je živočišné, a potom teprve přijde 
to, co je zduchovnělé. První člověk byl utvořen 
ze země, je pozemský, druhý člověk je z nebe. 
Když někdo pochází ze země, ze země jsou i jeho 
děti. Když někdo pochází z nebe, z nebe jsou i 
jeho děti. My jsme na sobě nesli podobnost s tím 
člověkem, který pocházel ze země. Stejně tak 
poneseme i podobnost s tím, který je z nebe. 

Ohlášky 

♣ Výtěžek z dnešní sbírky 
"Svatopetrský haléř“ je věno-
ván na charitativní činnost  
a pomoc církvi. Sbírka se ko-
ná se v období kolem svátku 
Stolce sv. Petra, apoštola, kte-
rý budeme slavit v úterý  
22. února při mši svaté  
ve Stachovicích a Fulneku. 
♣ V pondělí 21. února si při-
pomínáme památku blahosla-
veného P. Richarda Henkese 
který zemřel v roce 1945 
v Dachau a v roce 2019 byl 
v Limburgu blahořečen.  
P. Henkes se řadí mezi osob-
nosti, které zahynuly jako 
svědkové víry v době nacis-
mu. Těmto osobnostem půso-
bícím na Opavsku je věnová-
na výstava v  konkatedrále 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              20.2 –27.2.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   20.2. 
Út    22.2. 
St     23.2. 
Čt    24.2. 
Pá    25.2. 
So    26.2.    
Ne   27.2. 
  

_________________________ 
_________________________ 
Za † manželé Hrubišovy 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
Za rodiče z obou stran a sourozence  
s rodinami 

Ne   20.2. 
 
St     23.2. 
Ne   27.2. 
  

Za † a živou rodinu Lechovu  
a Wolfovu 
Za † rodinu Geisslerovu 
Za † Františku Vaňkovou 
 

Ne   20.2. 
Čt    24.2. 
Ne   27.2. 

Za † Františka Pavlíka 
Za živou rodinu Davidovu 
________________________ 

Ne   20.2. 
Út    22.2. 
Ne   27.2. 
  

___________________________ 
Mše svatá za farnost 
___________________________ 

Ne   20.2. 
    
Ne   27.2. 
  

Za † Hermínu Seidlerovou, manžela, 
dceru Alenu, rodiče a sourozence  
Za † Karla Pešla, rodiče a sourozence 

Děrné 

Panny Marie v Opavě, která 
se koná od 20. 2. do 8. 5.  
V pondělí  21. 2. v 7 hodin 
bude v konkatedrále v Opavě 
sloužena mše svatá ke cti 
těchto mučedníků. 
♣ V pátek 25. 2. zveme na 
setkání ministranty, začneme 
mší svatou v 18 hodin. 

Modlitba za Ukrajinu 

Dobrý a milosrdný Bože, 
Ty jsi náš nebeský Otec, doko-
nale nás znáš a miluješ.  
Proto se s důvěrou odevzdává-
me do Tvých rukou. 
Prosíme Tě za mírové řešení 
složité situace na Ukrajině. 
Prosíme Tě za světové státní-
ky, aby stáli na straně dobra 
a našli sílu k vzájemné dohodě 
a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny 
oběti válek, sirotky, vdovy 
a uprchlíky. Obejmi je svou 
něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme po-
koj, nejsme jeden druhému 
lhostejní a dokážeme si navzá-
jem odpouštět. 
Otče náš … 
Zdrávas Maria … 
Svatá Barboro, pomocnice 
v nouzi, oroduj za nás. 
Svatý Floriáne, ochránce  
v nebezpečí války, oroduj  
za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukraji-
ny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patro-
ni Evropy, orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, 
oroduj za nás. 
Maria, Matko Boží a Královno 
míru, oroduj za nás. Amen. 


