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D E N   P Á N Ě 
4. neděle velikonoční                         8. května         neprodejné 

V dnešním evangeliu se Ježíš prezentuje 
jako pravý Pastýř Božího lidu. Mluví o 
vztahu, který jej pojí s ovcemi stádce, 
tedy s jeho učedníky, a zdůrazňuje sku-
tečnost, že jde o vztah vzájemného pozná-
ní. »Moje ovce slyší můj hlas; já je znám 
a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný 
život. Nazahynou navěky«. Čteme-li po-
zorně tyto vě-
ty, vidíme, že 
Ježíšovo dílo 
je členěno do 
několika čin-
ností: Je-
žíš mluví, Je-
žíš dává věčný 
život a Je-
žíš střeží. 
Dobrý Pastýř 
Ježíš je pozor-
ný ke každému 
z nás, hledá nás a má nás rád, oslovuje 
nás a zná hlubiny našich srdcí, naše touhy 
a naše naděje, jakož i naše selhání a naše 
zklamání. Přijímá nás a miluje takové, 
jací jsme, s našimi přednostmi i nedostat-
ky. Každému z nás »dává věčný život«, 
nabízí nám možnost žít plně a nekonečně. 
Kromě toho nás laskavě střeží a vede, 
pomáhá nám jít po neschůdných a nebez-
pečných stezkách, na nichž se v životě 
ocitáme. 
Slovům a gestům, jež opisují způsob, jak 
se k nám vztahuje Dobrý Pastýř Ježíš, 
odpovídají slovesa, jež vyjadřují chová-
ní ovcí: »slyší můj hlas«, »jdou za 
mnou«. Toto chování ukazuje, jaký postoj 

máme zaujímat k jemnému a laskavému 
jednání Pána. Slyšet a znát Jeho hlas je 
totiž výrazem důvěrnosti, která se upevňu-
je v modlitbě, v setkání od srdce k srdci 
s božským Mistrem a Pastýřem našich du-
ší. Tato důvěrnost s Ježíšem, tato otevře-
nost a rozmluva s Ježíšem v nás posiluje 
touhu následovat Jej, vyjít z labyrintu po-

mýlených ste-
zek, opustit so-
becké jednání, 
ubírat se novými 
cestami bratrství 
a sebedarování a 
napodobovat Jej. 
Nezapomínej-
me, že Ježíš je 
jediný Pastýř, 
který k nám pro-
mlouvá, zná nás, 
dává nám věčný 

život a střeží nás. My jsme jediné stádce a 
máme se pouze snažit slyšet Jeho hlas, za-
tímco On laskavě zkoumá upřímnost na-
šich srdcí. A z této nepřetržité důvěrnosti 
s naším Pastýřem, z této rozmluvy s Ním 
plyne radost Jej následovat a nechat se od 
Něho vést k plnosti věčného života. 
Obraťme se nyní k Marii, Matce Krista, 
Dobrého Pastýře. Ta, která pohotově odpo-
věděla na Boží povolání, ať pomůže 
zejména těm, kdo jsou povoláni ke kněž-
ství a k zasvěcenému životu, aby radostně 
a ochotně přijímali Kristovo pozvání a byli 
Jeho přímými spolupracovníky při hlásání 
evangelia a ve službě Božímu království 
v naší době. 

Papež František - V důvěrnosti modlitby je slyšet Pánův hlas 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 9. 5. 

Sk 11,1-18 

Žl 42,2-3; 43,3.4 

Jan 10,1-10 

Nebýt Petrova vidění a jeho 

odhodlání vyvodit z něj dů-

sledky, nerozšířilo by se Kris-

tovo evangelium mimo židov-

ský národ. I dnes chce být 

Pán hlásán tam, kam se nám 

nechce jít… 

 

ÚTERÝ 10. 5. 

Sk 11,19-26 

Žl 87,1-3.4-5.6-7 

Jan 10,22-30 

Barnabášovi se podařilo zís-

kat Šavla pro spolupráci. Po-

kouším se i já někoho zapojit 

do Kristova díla? Neodrazuji?  

 

STŘEDA 11. 5. 

Sk 12,24; 13,5a 

Žl 67,2-3.5.6+8 

Jan 12,44-50 

Když vidím, jak se Boží slovo 

šířilo, musím si uvědomit: 

Nechci mít na křesťanství 

„monopol“, a tak zvěst ome-

zovat?  

 

ČTVRTEK 12. 5. 

Sk 13,13-25 

Žl 89,2-3.21-22.25+27 

Jan 13,16-20 

Pavel před zraky posluchačů 

odhaluje zvěst spásy. I já si 

Pavel a Barnabáš šli z Perge a dostali se do Anti-
ochie v Pisídii.  
Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se. Při-
šlo za nimi hodně židů a pohanů, kteří ctili Boha. 
Pavel a Barnabáš s nimi rozmlouvali a povzbuzo-
vali je, aby zůstali věrni Boží milosti.  
Následující sobotu se sešlo takřka celé město, 
aby si poslechlo Boží slovo. Když však židé vi-
děli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, 
odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé 
řeči.  
Tu Pavel i Barnabáš jim řekli otevřeně: „Vám 
nejprve se mělo hlásat Boží slovo. Ale proto, že 
ho od sebe odmítáte, a tak sami sebe odsuzujete 
ke ztrátě věčného života, obracíme se k poha-
nům. Neboť tak nám to nařídil Pán: ‘Určil jsem 
tě za světlo pohanům, abys byl spásou až na ko-
nec země.’“  
Když to uslyšeli pohané, radovali se a velebili 
slovo Páně. A přijali víru všichni, kdo byli určeni 
k věčnému životu. Tak se slovo Páně šířilo po 
celé té krajině.  
Židé však poštvali zbožné ženy z vyšších vrstev a 
přední muže města, vyvolali proti Pavlovi a Bar-
nabášovi pronásledování a vyhnali je ze svého 
území. Oni si na svědectví proti nim setřásli 
prach z nohou a odešli do Ikónia. Učedníci však 
byli plní radosti a Ducha svatého. 

Žalm 100 

Jsme jeho lid a stádce, které on pase. 
 

Plesejte Hospodinu, všechny země, – služte Hos-
podinu s radostí, – vstupte před něho s jásotem! 
Uznejte, že Hospodin je Bůh: – on nás učinil, a 
my mu náležíme, – jsme jeho lid a stádce jeho 
pastvy. 
Neboť Hospodin je dobrý, – jeho milosrdenství 
je věčné, – po všechna pokolení trvá jeho věr-
nost. 

1. čtení Sk 13,14.43-52 
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Texty k rozjímání 

chci uvědomit a zrekapitulo-

vat svůj vlastní příběh; to, jak 

mě Bůh provázel v mém živo-

tě… 

 

PÁTEK 13. 5. 

Sk 13,26-33 

Žl 2,6-7.8-9.10-11 

Jan 14,1-6 

Dějiny spásy vrcholí ve vzkří-

šení! Dokázal bych podobně 

jako Pavel přiblížit radostnou 

zvěst a naději těm, kdo o ni 

dnes stojí?  

 

SOBOTA 14. 5. 

svátek sv. Matěje 

Sk 1,15-17.20-26 

Žl 113,1-2.3-4.5-6.7-8 

Jan 15,9-17 

Prvořadým úkolem apoštolů 

je být svědkem Ježíšova 

zmrtvýchvstání. Šířit tedy 

opravdu radostnou zvěst! Ni-

koli být pouze správcem, ma-

nažerem… S tím vědomím 

chci dnes prosit za naše bis-

kupy. 

 

NEDĚLE 15. 5. 

5. neděle velikonoční 

Sk 14,21b-27 

Zj 21,1-5a 

Jan 13,31-33a.34-35 

2. čtení Zj 7,9.14b-17 

Ježíš řekl: „Moje ovce slyší můj hlas; já je znám 
a ony jdou za mnou. Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky a nikdo mi je nevyrve z ru-
kou. Můj Otec, který mi je dal, je větší než všich-
ni a z Otcových rukou je nemůže vyrvat nikdo. Já 
a Otec jedno jsme.“ 

Já, Jan, viděl jsem veliký zástup, který by nikdo 
nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a 
jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění 
bílým rouchem, s palmami v rukou.  
A jeden ze starců mi řekl: „To jsou ti, kdo přichá-
zejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali 
v Beránkově krvi. Proto jsou před Božím trůnem 
a ve dne v noci mu slouží v jeho chrámě. A ten, 
který sedí na trůně, se k nim sníží a bude s nimi 
bydlet. Už nikdy nebudou mít hlad ani žízeň, ne-
bude už do nich pražit slunce ani jakýkoli jiný 
žár, protože Beránek, který je uprostřed před trů-
nem, bude je pást a vodit k pramenům živé vody. 
Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“ 

Evangelium Jan 10,27-30 

Maminkám 

 Maminky,  
dnes máte svůj svátek,  

tak Vám přejeme ke Dni matek,  
ať máte hodně zdraví,  
ať se štěstí neunaví,  

ať se Vám splní  každý sen,  
a Bůh Vám žehná každý den. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              8.5. – 15.5.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     8.5. 
 
Út    10.5. 
St    11.5. 
Čt    12.5. 
Pá    13.5. 
 
So    14.5. 
 
Ne   15.5. 

Za rodiče Šuleřovy, syna Františka  
a živou rodinu 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
Za † Marii a Ludovita Mesárošovy  
a za † dva syny 
Za † rodinu Vackovu, rodiče,  
prarodiče a † Janu Ševčíkovou 
Za rodinu Moravcovu 

Ne     8.5. 
 
St    11.5. 
Ne   15.5. 

Za † Františka, Vlastíka, Milana  
a Zuzku 
Mše svatá za farnost 
Za † rodiče Bortlovy a duše v očistci 

Ne     8.5. 
Čt    12.5. 
Ne   15.5. 

Za † Miroslava Davida 
Božena Sokolová 
Za rodiče Pavlíkovy 

Ne     8.5. 
Út    10.5. 
Ne   15.5. 

Za † rodinu Duškovu 
Za členy živého růžence 
Za † Karla Mikulce, rodiče, bratra  
a živou rodinu 

Ne     8.5. 
Ne   15.5. 

Za všechny matky k jejich svátku 
Za † Stanislava Adamuse a † sestru  
Naděždu Konečnou a manžela  
a za všechny živé a † z rodiny 

Děrné 

♣ Dnes odpoledne 15 hodin 

zveme do kostela Nejsvětější 

Trojice na koncert barokní 

hudby v podání Jaroslava 

Svěceného.  

♣ V úterý se koná na Maria 

Hilf u Zlatých Hor kněžský 

den. Z tohoto důvodu nebude 

v úterý výuka náboženství. 

♣ V sobotu 14. května slaví-

me svátek sv. Matěje, apošto-

la. Zveme na mši svatou  

v 8 hodin do farního kostela. 

♣ V neděli 15. května srdečně 

zveme na  pouť do Jestřábí 

k sv. Janu Nepomuckému. 

Z Fulneku půjde pěší pouť. 

Sraz bude ve 13:30 u kostela 

Nejsvětější Trojice ve Fulne-

ku. V Jestřábí začne poutní 

mše svatá v 15 hodin.  

♣ V sobotu 21. května uza-

vřou v kostele sv. Jiří  

ve Vrchách svátostné manžel-

ství Pavel Berka z Oder a Si-

mona Dunajová z Vrchů. Bůh 

žehnej jejich lásce. 

♣ Měsíc květen je zvlášť za-

svěcený Matce Boží Panně 

Marii. Zveme Vás všechny 

k modlitbě litanií k Panně 

Marii nejen v kostele po mši 

svaté, ale také doma, v rodině. 

Do modlitby vložme prosbu 

za dobrou volbu diecézního 

biskupa, za nová kněžská po-

volání a za světový mír. 


