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D E N   P Á N Ě 
Neděle Božího milosrdenství             24. dubna        neprodejné 

Dnešní evangelium  podává, jak se Ježíš 
večer o Velikonocích ukázal svým učed-
níkům ve večeřadle, a přinesl jim tři da-
ry: pokoj, radost a apoštolské poslání. 
První slova, která pronesl, znějí: »Pokoj 
vám«. Zmrtvýchvstalý při-
náší autentický mír, protože 
svojí obětí na kříži uskuteč-
nil smíření mezi Bohem a 
lidmi a přemohl hřích a 
smrt. Toto je pokoj!  Jeho 
učedníci potřebovali tento 
pokoj jako první, protože po 
Mistrově zatčení a odsouze-
ní k smrti upadli do zmatku 
a strachu. Ježíš se před ně 
postavil živý, ukázal jim 
v oslaveném těle svoje za-
chované rány a daroval jim 
jako plod svého vítězství 
pokoj. Onen večer však ne-
byl přítomen apoštol Tomáš.  Když ho o 
této mimořádné události informují, neu-
věří svědectvím ostatních apoštolů a chce 
si osobně ověřit pravdivost jejich tvrzení. 
O osm dní později, tedy právě jako dnes, 
se Ježíš ukazuje znovu, vychází vstříc 
Tomášově nevíře a vybízí jej, aby se do-
tknul Jeho ran. Ony jsou zdrojem pokoje, 
protože jsou znamením nezměrné Ježíšo-
vy lásky, která přemáhá síly nepřátelské 
člověku: hřích a smrt. Ježíš vybízí Tomá-
še, aby se dotknul  Jeho ran. To je pouče-
ní pro nás. Ježíš jako by říkal nám všem: 
„Pokud nemáš pokoj, dotkni se mých 
ran.“ 
Dotknout se Ježíšových ran, jimiž jsou 
problémy, těžkosti, pronásledování a ne-
moci mnoha trpících lidí. Nejsi v pokoji? 
Jdi navštívit někoho, kdo je symbolem 

Ježíšových ran. Dotkni se Ježíšových ran. 
Z těchto ran proudí smilování. Proto je 
dnešek nedělí milosrdenství. Jeden světec 
říkal, že Ježíšovo ukřižované tělo je ja-
kýmsi vakem milosrdenství, které skrze 

rány přichází k nám všem. 
Všichni víme, že potřebuje-
me milosrdenství. Přistupme 
k Ježíši a dotkněme se Jeho 
ran v našich trpících bratřích. 
Ježíšovy rány jsou pokladem, 
ze kterého plyne smilování. 
Buďme odvážní a dotkněme 
se Ježíšových ran. S těmito 
ranami stojí Ježíš před Ot-
cem, ukazuje je Otci a jako 
by říkal: „Otče, toto je cena. 
Těmito ranami platím za svo-
je bratry.“ Svými ranami se 
Ježíš přimlouvá u Otce, smi-
lovává se nad námi, přistupu-

jeme-li  k Němu, přimlouvá se za nás. Ne-
zapomínejme na Ježíšovy rány. 
Druhý dar, který vzkříšený Ježíš přináší 
učedníkům je radost. Evangelista uvádí, že 
»když učedníci viděli Pána, zaradovali se«.  
I my o nějaké události, která je neuvěřitel-
ná a krásná, říkáváme: „Tomu nemohu 
věřit, to není pravda!“ Stejně tak i učedníci 
nemohli pro samou radost uvěřit. Toto je 
radost, kterou nám přináší Ježíš. Jsi smutný 
a nepokojný, pohleď na ukřižovaného Ježí-
še, pohleď na vzkříšeného Ježíše a Jeho 
rány a raduj se. 
A potom, kromě pokoje a radosti, obdaro-
vává Ježíš své učedníky také posláním. 
Říká jim: »Jako Otec poslal mne, tak i já 
posílám vás«. Ježíšovo vzkříšení je počát-
kem nového dynamismu lásky, schopné 
proměnit svět přítomností Ducha svatého.  

Papež František - Z Ježíšových ran vychází pokoj, radost a poslání 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 25. 4. 

svátek sv. Marka 

1 Petr 5,5b-14 

Žl 89,2-3.6-7.16-17 

Mk 16,15-20 

Vyslání učedníků je zde líče-

no s jadrností vlastní Markovi 

– žáku svatého Petra. Naše 

působení má být inspirováno 

směřováním k této prostotě. 

 

ÚTERÝ 26. 4. 

Sk 4,32-37 

Žl 93,1ab.1c-2.5 

Jan 3,7b-15 

Společný majetek a jeho sdí-

lení je možné jen na základě 

dobrovolnosti. Neosvědčily se 

ideologie, které se o to pokou-

šely násilím. Uspořádání vzta-

hů je nejlépe proveditelné v 

Kristu, v jeho lásce. 

 

STŘEDA 27.4. 

Sk 5,17-26 

Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9 

Jan 3,16-21 

Chci myslet zvlášť na ty, kdo 

se kvůli Kristu a jeho evange-

liu dostali do problémů, do 

vězení. Nehrozí ale těžkosti i 

mně, když budu brát evange-

lium opravdově? Usiluji o to 

vůbec? 

 

ČTVRTEK 28.4. 

Sk 5,27-33 

Žl 34,2+9.17-18.19-20 

Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v 
lidu. Všichni se jednomyslně shromažďovali v 
Šalomounově podloubí. Z ostatních se k nim ni-
kdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s 
velkou úctou.  
Stále rostl počet mužů i žen, kteří přijímali víru v 
Pána. Dokonce i na ulici vynášeli nemocné a 
kladli je na lehátka a na nosítka, aby, až půjde 
Petr okolo, alespoň jeho stín padl na někoho z 
nich. Také z okolních měst se sbíhalo do Jeruza-
léma mnoho lidí a přinášeli nemocné i trápené 
nečistými duchy; a ti všichni byli uzdravováni. 

Žalm 118 

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,  
jeho milosrdenství trvá na věky.  

 
Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství 
trvá navěky.“ – Nechť řekne dům Áronův: – 
„Jeho milosrdenství trvá navěky.“ – Nechť řek-
nou ti, kdo se bojí Hospodina: – „Jeho milosrden-
ství trvá navěky.“ 
Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem 
nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, 
– je to podivuhodné v našich očích. – Toto je 
den, který učinil Hospodin, – jásejme a radujme 
se z něho! 
Hospodine, dej spásu, – Hospodine, popřej zda-
ru! – Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově 
jménu! – Žehnáme vám z Hospodinova domu. – 
Bůh je Hospodin a dopřál nám světlo. 

1. čtení Sk 5,12-16 

2. čtení Zj 1,9-11a.12-13.17-19 

Já, Jan, váš bratr, účastník vašich soužení, Krá-
lovství i trpělivosti v Ježíši, dostal jsem se pro 
hlásání Božího slova a pro svědectví o Ježíšovi 
na ostrov, který se jmenuje Patmos. A jednou v 
den Páně jsem upadl do vytržení a uslyšel jsem 
za sebou mocný hlas jako zvuk polnice: „Své 
zjevení napiš do knihy a pošli sedmi církevním 
obcím.“ Obrátil jsem se, abych se podíval po tom 
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Texty k rozjímání 

Jan 3,31-36 

Pronásledování a nenávist se 

stupňují. I dnes na mnoha 

místech. Ale Boží slovo ze 

světa sprovodit nelze… 

 

PÁTEK 29. 4.  

svátek sv. Kateřiny Sienské 

1 Jan 1,5 2,2 

Žl 103 (102), 1-2.3-4.8-9.13-

14.17-18a Odp.: 1a 

Mt 11,25-30 

Spolupatronka Evropy, žijící 

v bouřlivém 14. století. Doká-

zala nežít ve tmě, ale ve svět-

le! Usmiřovala, obnovovala. 

Takové ženy dnes potřebuje-

me! 

 

SOBOTA 30. 4. 

Sk 6,1-7 

Žl 33,1-2.4-5.18-19 

Jan 6,16-21 

Církev rostla tím, že se doká-

zala o milost dělit, vzkládá-

ním rukou ji předávat dál. Tak 

se šíří dodnes. Tehdejší 

schopnost vstřícnosti a při-

způsobení se potřebám spole-

čenství nám však může být 

příkladem. 

 

NEDĚLE 1. 5. 

3. neděle velikonoční 

Sk 5,27b-32.40b-41 

Zj 5,11-14 

Jan 21,1-19 

hlase, který ke mně mluvil. A když jsem se obrá-
til, uviděl jsem sedm zlatých svícnů a uprostřed 
těch svícnů postavu podobnou Synu člověka, 
oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým 
pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem mu k no-
hám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: 
„Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. 
Byl jsem mrtev, a hle – jsem živ na věky věků a 
mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své 
vidění: nynější i to, které přijde později.“ 

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, 
kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dve-
ře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj 
vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. 
Když učedníci viděli Pána, zaradovali se.  
Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal 
mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně 
dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu 
hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je 
neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“  
Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl 
s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu 
říkali: „Viděli jsme Pána!“  
On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na 
jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst 
na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho 
boku, neuvěřím.“  
Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s 
nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi 
nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: 
„Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni 
ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, 
ale věřící.“  
Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“  
Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. 
Blahoslavení, kdo neviděli, a přesto uvěřili.“ 
Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho 
jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč.  
Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Je-
žíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli 
život v jeho jménu. 

Evangelium Jan 20,19-31 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               24.4. – 1.5.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   24.4. 
Út    26.4. 
St     27.4. 
 
 
 
Čt    28.4. 
Pá    29.4. 
So    30.4. 
 
Ne     1.5. 
  

Za nová kněžská a řeholní povolání 
Za † rodiče Fajmonovy a sourozence 
Poděkování Pánu Bohu za milosti  
a dary při výročí manželství, s prosbou 
o požehnání, další pomoc, ochranu  
a vedení 
__________________________ 
Za † Antonína a Marii Novotné 
Za † Boženu a Josefa Balharovy  
a syna Josefa 
Za † rodinu Zemanovu, Wantulokovu, 
Klimíčkovu, Vlčkovu s prosbou  
o požehnání pro živé rodiny 

Ne   24.4. 
St     27.4. 
Ne     1.5. 

Mše svatá ve Fulneku 
Na úmysl dárce 
Za členy živého růžence 

Ne   24.4. 
Čt    28.4. 
Ne     1.5. 

Mše svatá ve Fulneku 
19:00 Heberová 
Za hasiče 

Ne   24.4. 
Út    26.4. 
Ne     1.5. 

Mše svatá ve Fulneku 
Za † Mikovu a Šáchovu 
__________________________ 

Ne   24.4. 
Ne     1.5. 
  

Mše svatá ve Fulneku 
15:00 poutní mše svatá  

Děrné 

♣  Sbírka, která se konala na 

Velký pátek a při adoraci  

u hrobu Páně a bude předána 

na opravy a údržbu chrámů ve 

Svaté Zemi, činila 7 604 Kč. 

♣  Mše svaté v Lukavci budou 

od čtvrtku 28. 4. od 19 hodin. 

♣  V pátek zveme v 18 hodin 

do farního kostela na mši sva-

tou, při které si připomeneme 

svátek sv. Kateřiny Sienské, 

patronky Evropy.  

♣  Ministranti budou mít se-

tkání v pátek. Začneme mší 

svatou v 18 hodin. 

♣  Příští neděli (1. května) 

bude pravidelná sbírka na 

opravy kostelů. 

♣  Na poutní mši svatou 

k svatému Jiří jste srdečně 

zváni do Vrchů v neděli  

1. května. Z Fulneku půjde 

pěší pouť. Sraz ve 13 hodin  

u kostela sv. Josefa. Poutní 

mše svatá začne v 15 hodin. 

♣  Zveme všechny děti ve 

věku od 7 (ukončená 1. třída) 

do 15 let na letošní Minitábor, 

který se bude konat od  

15. - 20. 8. 2022 ve Vrbnu 

pod Pradědem. Přihlašování 

na tábor bude zahájeno příští 

neděli 1. 5. 2022 od 17:00 na 

našich webových stránkách: 

https://minitabor.info, kde 

najdete všechny potřebné in-

formace. Už teď se na Vás 

těšíme, vaši vedoucí. 


