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D E N   P Á N Ě 
13. neděle v mezidobí                          26. června                                          neprodejné  

Papež František - Ježíš chce, abychom byli nadchnuti Jím a evangeliem 

V dnešním evangeliu začíná svatý Lukáš 
líčit poslední Ježíšovu cestu do Jeruzalé-
ma.Evangelista nám představuje tři oso-
by - lze říci tři případy povolání – jež 
nastiňují požadavky kladené na toho, 
kdo chce následovat Ježíše až do úplné-
ho konce. 
První z nich Mu 
slibuje: »půjdu 
za tebou všude, 
kam půjdeš«. Je 
velkodušný! 
Ježíš mu však 
odpovídá, že 
Syn člověka 
narozdíl od li-
šek, které mají 
doupata, a ptá-
ků, kteří mají 
hnízda, »nemá, kam by hlavu položil«. 
Ježíš je absolutně chudý. Opustil totiž 
svůj rodný dům a zřekl se každé jistoty, 
aby zvěstoval Boží království ztraceným 
ovcím svého lidu. Ježíš tak ukázal svým 
učedníkům – nám – že naše poslání ve 
světě nemůže být statické, ný-
brž putující. Křesťan je poutník. Církev 
je svojí povahou v pohybu, není usedlá a 
spokojená ve své ohrádce. Je otevřena 
těm nejširším horizontům; církev je po-
slaná nést evangelium na cesty. 
Druhý, kterého Ježíš potkává, dostává 
povolání přímo od Ježíše, avšak odpoví-
dá mu: »Pane, dovol mi, abych napřed 
šel pochovat svého otce«. Je to legitimní 
požadavek, založený na přikázání ctít 
otce i matku. Nicméně Ježíš mu řekne: 
»Nech, ať mrtví pochovávají své mrt-
vé«. Těmito záměrně provokujícími slo-

vy míní potvrdit prvenství Jeho následování 
a zvěstování Božího království i před těmi 
nejdůležitějšími skutečnostmi, jakou je ro-
dina. Naléhavost šířit evangelium, které 
láme okovy smrti a zahajuje věčný život, 
neakceptuje prodlevy, nýbrž vyžaduje po-

hotovost a ochotu. 
Církev je tedy pu-
tující, rozhodná, 
jedná spěšně, oka-
mžitě a bez otále-
ní. 
Třetí chce rovněž 
Ježíše následovat, 
ale pod podmín-
kou, že se napřed 
bude moci rozlou-
čit se svý-
mi příbuznými. 

Mistr mu však odpovídá: »Žádný, kdo po-
ložil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, není 
způsobilý pro Boží království«. Následova-
ní Ježíše vylučuje stýskání a zdráhání, ale 
vyžaduje rozhodnost. 
Církev následuje Ježíše putováním, nepro-
dleným jednáním, okamžitě a rozhodně. 
Důraz spočívá spíše na hlavním cíli, totiž 
stát se Kristovým učedníkem! Svobodná a 
vědomá volba, přijatá z lásky jako odpověď 
na nesmírnou Boží milost a nikoli za úče-
lem prosadit sebe sama. Běda těm, kdo mí-
ní následovat Ježíše, aby prosazovali sebe, 
tedy kvůli kariéře, a stali se tak váženými 
nebo dosáhli prestižního postavení. Ježíš 
chce, abychom byli nadchnuti Jím a evan-
geliem a toto nadchnutí srdce se projevova-
lo konkrétními gesty sblížení, přiblížení se 
těm bratřím, kteří nejvíce potřebují přijetí a 
péči. Právě tak jako jednal Ježíš. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 27. 6. 

Am 2,6-10.13-16 
Žl 50,16bc-17.18-19.20-21.22-23 

Mt 8,18-22 

Odhodlání, které nesnese od-

kladu! Není právě neschop-

nost k činu příčinou nedostat-

ku povolání, nechuti zavázat 

se – třeba i k manželství? Te-

dy strach ze ztráty (falešné) 

svobody? 

 

ÚTERÝ 28. 6. 

Am 3,1-8; 4,11-12 

Žl 5,5-6.7.8 

Mt 8,23-27 

I dnes chce Ježíš, abych jej 

následoval na rozbouřené mo-

ře v nestabilní loďce… I dnes 

se mi zdá, že v nebezpečí spí. 

Dokážu k němu v těch chví-

lích volat?  

 

STŘEDA 29. 6. slavnost  

sv. Petra a Pavla 

Sk 12,1-11 

Žl 34,34 (33),2-3.4-5.6-7.8-9 

2 Tim 4,6-8.17-18 

Mt 16,13-19 

Ježíš svěřuje Petrovi tím větší 

pravomoci, čím pevnější je 

jeho vyznání. To, jak Pánu na 

jeho církvi záleží, ať mě napl-

ňuje radostí a nadějí! 

 

ČTVRTEK 30. 6. 

Am 7,10-17 

Hospodin řekl Eliášovi: „Elizea, syna Šafatova z 
Abel Mechola, pomaž za proroka místo sebe!“ 
Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Ša-
fatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct 
spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel ko-
lem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opus-
til býky, běžel za Eliášem a řekl: „Prosím, ať mo-
hu políbit svého otce a svou matku a pak půjdu 
za tebou.“ Eliáš odpověděl: „Jdi a vrať se; co 
jsem ti měl učinit, to jsem udělal.“ Elizeus se 
tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, 
na jejich jařmu uvařil maso a dal ho lidem k jíd-
lu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu. 

Žalm 16 

Ty jsi, Hospodine,  
mým dědičným podílem. 

 
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. – Pra-
vím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ – Ty jsi, Hos-
podine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty 
mně zachováváš můj úděl. 
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, – k tomu 
mě i za noci vybízí mé nitro. – Hospodina mám 
neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po 
pravici. 
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé 
tělo bydlí v bezpečí, – neboť nezanecháš mou 
duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spat-
řil porušení. 
Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná ra-
dost, – po tvé pravici je věčná slast. 

1. čtení 1 Král 19,16b.19-21  

2. čtení Gal 5,1.13-18 

Bratři! To je ta svoboda, ke které nás osvobodil 
Kristus. Buďte v tom tedy pevní a nenechte se 
zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu. 
Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svo-
boda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli 
k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte 
láskou. Celý Zákon totiž ve své plnosti je obsa-
žen v jediné větě: ‘Miluj svého bližního jako se-
be.’ Jestliže se však mezi sebou koušete a požírá-
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Texty k rozjímání 

Žl 19,8.9.10.11 

Mt 9,1-8 

Hřích nás někdy tíží víc, než 

fyzické neduhy. Ježíšova veli-

kost tkví v tom, že nám na-

vrací čisté svědomí skrze od-

puštění. Mnohdy je to víc, než 

uzdravení z nemocí… 

 

PÁTEK 1. 7. 

Am 8,4-6.9-12 

Žl 119,2.10.20.30.40.131 

Mt 9,9-13 

Ježíš dokázal objevit člověka 

v celníkovi, který měl neval-

nou pověst. Chci se to také 

naučit a tak zlidšťovat církev, 

instituce a společnost, ve kte-

ré žiji.  

 

SOBOTA 2. 7. 

Am 9,11-15 

Žl 85,9.11-12.13-14 

Mt 9,14-17 

Kristovo poselství vyžaduje 

stále nový přístup. Není urče-

no k zakonzervování. Nene-

chá se uzavřít do starých oba-

lů! Je stále živé… 

 

NEDĚLE 3. 7. 

14. neděle v mezidobí 

Iz 66,10-14c 

Gal 6,14-18 

Lk 10,1-12.17-20 

 

Evangelium Lk 9,51-62 

te, dejte pozor, abyste jeden druhého nepohltili! 
Chci říci toto: Žijte duchovně, a nepropadnete 
žádostem těla. Tělo totiž touží proti duchu, a 
duch zase proti tělu. Mezi nimi je vzájemný od-
por, takže neděláte, co byste chtěli. Jestliže se 
však necháváte vést Duchem, nejste už pod Zá-
konem. 

Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš vzat 
vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeruzaléma. Po-
slal před sebou posly a ti cestou přišli do jedné 
samařské vesnice, aby tam připravili nocleh. Ale 
Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno do 
Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, 
řekli: „Pane, chceš, abychom svolali z nebe oheň, 
aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně je 
pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou 
mu někdo řekl: „Půjdu za tebou všude, kam 
půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají 
doupata a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka 
nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného zase vybídl: 
„Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, 
abych napřed šel pochovat svého otce.“ Odpově-
děl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé. 
Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný 
řekl: „Půjdu za tebou, Pane; jen mi dovol, abych 
se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš mu 
však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na 
pluh a ohlíží se za sebe, není způsobilý pro Boží 
království.“ 

Ohlášky  

♣ Ve středu 29. června slavíme slavnost sv. Petra 
a Pavla. Zveme na mši svatou do Fulneku a Děr-
ného. 
♣ Ve čtvrtek 30. června bude mimořádně mše 
svatá v Lukavci v 8 hodin. 
♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Připomí-
náme, že příležitost ke svátosti smíření je každý 
den během týdne půl hodiny před mší svatou. Ve 
Fulneku budeme v pátek zpovídat od 17 hodin. 
♣ Děti, rodiče i prarodiče jsou zváni v pátek 



4  D e n  P á n ě         

  

 

 

 

4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých               26.6. – 3.7.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   26.6. 
Út    28.6. 
 
St     29.6. 
Čt    30.6. 
Pá      1.7. 
So      2.7. 
Ne     3.7.  

___________________________ 
Za † Jaroslava Kozáka a syna, Boží 
požehnání pro rodinu  
8:00 za členy živého růžence 
Na úmysl dárce 
Za † Bořivoje Čecha 
Není mše svatá 
Za † Jiřího Sokola, rodiče z obou stran 
a Boží Požehnání pro živou rodinu 

Ne   26.6. 
St     29.6. 
Ne     3.7.  

Mše svatá za farnost 
Za † rodiče Ludvíkovy a živou rodinu 
Za † a živou rodinu Feilhauerovu 

Ne   26.6. 
Čt    30.6. 
Ne     3.7.  

Mše svatá za farnsot 
8:00 za † Miroslava Davida 
Za † Veroniku Sokolovou 

Ne   26.6. 
 
Út    28.6. 
Ne     3.7.  

Za † Jana Krhuta, rodiče a živou  
rodinu 
Mše svatá za farnost 
Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
syny, Annu Obšivačovou, Evu  
Sýkorovou a živou rodinu 

So   25.6. 
Ne     3.7.  

Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu 
Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru 
Alenu, rodiče a sourozence 

Děrné 

1. července na již tradiční se-
tkání na Prašivé. Tématem 
setkání je heslo "Společně na 
cestě" a odkazuje na synodál-
ní putování, ale také na mno-
hé další společné kráčení, pu-
tování a cestování.  
Program setkání:  
10.00 - zahájení v areálu Ka-
menité u Vyššních Lhot 
10.45 - mše svatá s biskupem 
Martin Davidem 
12.30 - program na Prašivé 
15.30 - závěrečné požehnání. 
V případě velmi nepříznivého 
počasí se bude konat pouze 
mše svatá v bazilice ve Frýd-
ku. Více objevujte postupně 
také na webu https://
prasiva.prorodiny.cz/ 
♣ V průběhu prázdnin budou 
během týdne ve Fulneku slou-
ženy mše svaté takto: 
úterý   18:00 (od 15 hodin 
adorace) 
Středa    8:00 
pátek 18:00 (od 15 hodin 
adorace). 
Ve čtvrtek a v sobotu mše 
svatá nebude. 
♣ V neděli 3. července bude 
pravidelná sbírka na opravy. 
♣ Otec Jan končí v naší far-
nosti s pastorační činností. 
Příležitost ke společnému po-
sezení s otcem Janem bude 
v neděli 3. července od 15 
hodin na farní zahradě.  Bě-
hem společného farního odpo-
ledne se můžeme těšit na ži-
vou hudbu a dobré občerstve-
ní. Všichni jste srdečně zváni.  

https://prasiva.prorodiny.cz/
https://prasiva.prorodiny.cz/

