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D E N   P Á N Ě 
14. neděle v mezidobí                          3. července                                         neprodejné  

K zamyšlení - „Ježíšův pastorační model“. 

Ad fontes („k pramenům“) – stále znovu 
v poslední době zaznívá výzva, aby-
chom se vrátili „k pramenům“ naší víry: 
k textům církevních otců, ale především 
Starého i Nového zákona. I dnešní evan-
gelium „vybízí“, abychom se v pastorač-
ní činnosti 
vrátili „k pra-
menům“, k 
základnímu 
poslání, které 
přijali Ježíšo-
vi učedníci. 
Oni přijali 
„program“ – 
jednoduchý, 
ale zároveň 
účinný: 
1) „Sloužit 
spolu“ – učedníci byli rozesláni ve dvo-
jicích, aby si mohli vzájemně pomáhat a 
důvěryhodněji dosvědčovat evangelium. 
„Společná služba“ je lékem proti indivi-
dualismu, malomyslnosti, sebestřednos-
ti. Je na nás hledat a najít konkrétní způ-
sob prožívání „společného pastoračního 
působení“. 
2) Služba má být nesena skromností a 
důvěrou v Boží prozřetelnost. Bohatství 
totiž „zatěžuje“ při cestě – a při službě. 
Proto je nutné „kráčet nalehko“ a s leh-
kostí. Nakolik při naší pastoraci potřebu-
jeme a používáme různé prostředky 
(např. média), natolik to má být s ryzím 
postojem svobody a odpoutanosti. Mno-
hé prostředky a pastorační vymoženosti 
mohou přehlušit službu, která se pak 

opírá o „účinnost“ prostředků, a ne o živé-
ho Krista. 
3) Středem hlásání má být „Boží království 
je blízko, Bůh je tady, je tu pro nás“. Při 
hlásání je možné „plýtvat“ mnoha slovy, 
hovořit vznešeně o duchovních pravdách, 

ale přitom nechat 
posluchače tam, 
kde jsou – a ne-
vést je k Bohu. 
Přitom „tou zá-
kladní melodií“ 
kázání má být 
„ujištění o Boží 
blízkosti“.  
4) Apoštol má 
před očima, že 
bojuje proti 
„temným silám“  

– zároveň se však vyhýbá démonizování a 
„černobílému pohledu na svět“. K účinné-
mu boji proti zlu je třeba začít od sebe – 
učit se rozlišovat projevy dobrého a zlého 
ducha a prosit o rozlišování.  
5) Služba nemocným spojená s modlitbou. 
Jako Boží děti se můžeme „svobodně a bez 
zábran“ modlit za uzdravení nemocného – 
a zároveň ponechat moudrému Otci svobo-
du, zda dotyčného uzdraví, nebo posílí k 
nesení životních obtíží. Evangelium nám 
vrací odvahu modlit se za uzdravení – vrací 
nám víru, že Ježíš je mocný a zasahuje: 
někdy uzdravením, jindy posílením víry a 
„vnitřního člověka“. 
Před námi jsou tedy velké výzvy, abychom 
hledali cesty, jak aplikovat a konkretizovat 
„Ježíšův pastorační model“. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 4. 7.  
Oz 2,16.17b-18.21-22 

Žl 145,2-3.4-5.6-7.8-9 
Mt 9,18-26 
Vztah Hospodina k lidu, který 
chce získat, je zde přirovnán k 
manželskému svazku. Doká-
žeme pevností našich vzájem-
ných vztahů udržet Hospodi-
na mezi sebou?  
 
ÚTERÝ 5. 7. slavnost  
sv. Cyrila a Metoděje 
Iz 61,1-3a 
Žl 117,1.2 
Kor 4,1-2.5-7 
Lk 10,1-9 

Ježíš posílá své učedníky po 
dvou. Na našich bratřích je 
zřejmé, že se osvědčili. Pod-
mínkou úspěchu při hlásání 
jsou dobré vztahy. Vzor pro 
dnešní církev! 
 
STŘEDA 6. 7.  
Oz 10,1-3.7-8.12 
Žl 105,2-3.4-5.6-7 
Mt 10,1-7 
Společnost, která si buduje 
modly, nedopadne dobře. Mo-
hu mít pocit uspokojení, že se 
Písmo nemýlí… Ale i pro mě 
platí: víc milosrdenství a víc 
hledání Hospodina! 
 
ČTVRTEK 7. 7.  
Oz 11,1-4.8c-9 
Žl 80,2ac+3b.15-16 
Mt 10,7-15 
Kéž jsou i dnes rodinné vzta-

Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, 
kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se, 
všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do 
sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší 
ze zdroje jeho slávy.  
Neboť tak praví Hospodin: „Hle, přivalím na něj 
blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu 
národů.  
Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás 
budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak 
já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. 
Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vy-
pučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na 
jeho služebnících.“ 

Žalm 66 

Jásejte Bohu, všechny země! 
 

Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu 
jeho jména, – vzdejte mu velkolepou chválu! – 
Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla! 
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opě-
vuje tvé jméno. – Pojďte a pozorujte Boží skut-
ky: – podivuhodně jednal s lidmi! 
Moře proměnil v souš, – suchou nohou přešli 
řeku, – proto se radujme v Bohu! – Vládne svou 
mocí navěky.  
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprá-
vět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh buď vele-
ben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal 
svou lásku. 

1. čtení Iz 66,10-14c 

2. čtení Gal 6,14-18  

Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil 
něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Kris-
ta, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. 
Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale 
nové stvoření.  
A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto 
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Texty k rozjímání 

hy obrazem Boží lásky! Budu 
myslet na rodiny, kde otcov-
ská láska chybí… 
 
PÁTEK 8. 7.  
Oz 14,2-10 
Žl 51,3-4.8-9.12-13.14+17 
Mt 10,16-23 
Dokážu po svátosti smíření 
prožít podobnou radost z ná-
vratu? Obnovený život ve 
mně má být novým květem, 
novým začátkem. 
 
SOBOTA 9. 7.  
Iz 6,1-8 

Žl 93,1ab.1c-2.5 
Mt 10,24-33 
Chci si uvědomit, že svátost 
křtu mě svým povoláním ke 
všeobecnému kněžství zava-
zuje k poslání. Kéž rád přijmu 
nabídnuté očištění! 
 
NEDĚLE 10. 7. 
15. neděle v mezidobí 
Dt 30,10-14 
Kol 1,15-20 
Lk 10,25-37 

Evangelium Lk 10,1-12.17-20 

zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na 
pravé Boží Izraelity.  
A pro budoucnost ať mě už nikdo s těmi věcmi 
neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím zname-
ní, že náležím Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježí-
še Krista ať je s vámi, bratři! Amen. 

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učední-
ků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a 
míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim:  
„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto 
Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.  
Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste 
měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou 
nepozdravujte.  
Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 
‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný 
pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí 
k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co 
vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. 
Nepřecházejte z domu do domu!  
Když přijdete do některého města a přijmou vás 
tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější 
nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží 
království!’ Když přijdete do některého města a 
nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: ‘I 
ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil 
na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: 
Přiblížilo se Boží království!’ Říkám vám: Sodo-
mě bude v onen den lehčeji než takovému měs-
tu.“  
Dvaasedmdesát učedníků se vrátilo a s radostí 
řekli: „Pane, dokonce i zlí duchové se nám po-
drobují ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl 
jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem 
vám moc šlapat na hady, štíry a přemáhat všech-
nu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci 
uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se 
vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, 
že vaše jména jsou zapsána v nebi.“ 

Ohlášky 

♣ Dnes odpoledne od 15 ho-
din zveme na farní zahradu na 
společné posezení s otcem 
Janem, který končí v naší far-
nosti s pastorační službou. 
Během společného farního 
odpoledne se můžeme těšit na 
živou hudbu a dobré občer-
stvení.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých                3.7. –10.7.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     3.7. 
 
Út      5.7. 
St       6.7. 
Pá      8.7. 
 
Ne   10.7.  

Za † Jiřího Sokola, rodiče z obou stran 
a Boží požehnání pro živou rodinu 
9:00 mše svatá za farnost 
8:00 ________________________ 
Za † Viliama Sochuľáka a za zdraví 
pro sestru Kristinu 
Na poděkování za 40 let manželství  
s prosbou o požehnání do dalších let 

Ne     3.7. 
St       6.7. 
So      9.7.  

Za † a živou rodinu Feilhauerovu 
Za členy živého růžence 
17:00 Za † Boženu Holbovou  
a manžela, za živou rodinu 

Ne     3.7. 
Čt      7.7. 
So     9.7.  

Za † Veroniku Sokolovou 
Za členy živého růžence 
18.00 Za † Věru Konrádovou 

Ne     3.7. 
 
 
Ne   10.7.  

Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
syny, Annu Obšivačovou, Evu  
Sýkorovou a živou rodinu 
Za † Josefa Růčku, manželku, syny,  
dceru, zetě a živou rodinu 

Ne     3.7. 
 
Ne   10.7.  

Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru 
Alenu, rodiče a sourozence 
Za † Drahomíru Dratvovou, manžela 
Emila, sestru Valérii a za † rodinu  
Křivovu a Bartkovu 

Děrné 

♣ V kostele ve Fulneku nebu-
dou v průběhu prázdnin slou-
ženy mše svaté ve čtvrtek a v 
sobotu. Ve středu bude mše 
svatá v 8 hodin ráno. 
♣ V úterý na slavnost sv. Cy-
rila a Metoděje zveme v 9 
hodin na mši svatou do koste-
la ve Fulneku. Ve Stachovi-
cích nebude mše svatá. Také 
nebude odpolední adorace. 
♣ Prázdninový pořad boho-
služeb: 
Sobota 9. 7.   
Děrné - 17:00   
Lukavec - 18:00 
Neděle 10. 7.  
Stachovice - 7:30 
Fulnek - 9.00 
Vrchy - 10:30 
♣ Obracíme se na ochotné 
ženy s prosbou o pomoc 
při úklidu farního kostela. V 
současné době uklízí kostel 
jedna skupinka, která se schá-
zí k úklidu jednou za měsíc ve 
čtvrtek od 8 hodin. Rádi by-
chom uvítali další ochotné 
ruce, které by tímto způsobem 
sloužily v našem chrámě. No-
ví zájemci se mohou přidat ke 
stávající skupince, popřípadě 
vytvořit skupinku novou. Ta 
by si pak sama určila dobu, 
kdy se budou scházet. Milé 
ženy, matky, babičky, zkuste 
přijít na pomoc. Otec Jozef 
určitě řekne: „Ze srdce 
Pánbůh zaplať!“ A na otce 
Jozefa, našeho  duchovního 
správce se také můžete obra-
cet se svými dotazy. 


