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D E N   P Á N Ě 
15. neděle v mezidobí                          10. července                                       neprodejné  

K zamyšlení  

Komu jsi ty bližní? Natolik budeš bližní, 
nakolik se druhému přiblížíš. A natolik 
nebudeš bližním, nakolik se druhému 
oddálíš, nakolik se mu budeš vyhýbat 
obloukem – podobně jako kněz či levita, 
protože máš cíl a ne-
můžeš se nechat 
„vyrušovat“ problé-
movým člověkem. 
Ano, celý vtip je v 
tom, jestli „se zasta-
vím na své ces-
tě“ (ano, mám 
„důležité plány“, mu-
sím splnit to a to) – 
nakloním se, skloním 
se k druhému, podí-
vám se na jeho potře-
by. Skoro nikdy však 
nepotkáváme takové-
ho „polomrtvého člo-
věka“. Většinou se 
zdá, že lidé kolem jsou „pohodoví“. 
Avšak mám-li odvahu „sejít ze své ces-
ty“ a přiblížit se k druhému, jsem-li 
ochotný nebýt zahleděný jen do svých 
plánů a „pohledět“ (s láskou či soucitem 
jako ten pravý Samaritán – Kristus), pak 
objevím, že ten „vzdálený“ člověk (i 
když mi byl blízko, sdílel možná stejnou 
kancelář jako já) není zdaleka tak 
„pohodový“ – má různá zranění, nemo-
ci. Ale co s tím? 

Vidět rány druhého, přiložit hojivý balzám 
(konkrétní pomoci, slova, vcítění se, mod-
litby) tomu se budu učit postupně – čím víc 
budu zakoušet svoji zraněnost a nesoběs-
tačnost, čím víc budu zakoušet solidaritu 

druhých nebo 
„Samaritána“ (skrze jiné 
lidi, nebo přímo – skrze 
svátosti, modlitbu, Boží 
slovo), tak tím víc budu 
schopný být Samaritá-
nem pro druhé (skrze svá 
zranění uzdravovat zra-
nění druhých). Vždyť 
když jsem viděl Samari-
tána, mohu ho napodobit. 
A tak dnešní evangelium 
ukrývá dva rozměry – 
přiznat, že i já jsem ně-
kdy tím „polomrtvým“, 
ležícím (bez chuti jít dál, 
bez odvahy a naděje, 

sužovaný strachem a stísněný černými 
myšlenkami), který potřebuje Samaritána – 
bližního, Krista. Zároveň však být Samari-
tánem pro druhé, přiblížit se jim tak, jako 
se k tobě přiblížil Ježíš. A právě skrze tuto 
samaritánskou službu druhým budeš zakou-
šet, jak se uzdravují tvá zranění, jak se 
„neviditelná ruka“ dotýká tebe samotného a 
léčí tě. Protože pokud jsi bližním, pak skrze 
tebe jedná i Samaritán, který léčí 
„potřebného“ a tebe samotného. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 11. 7.  

svátek sv. Benedikta 

Př 2,1-9 

Žl 34,2-3.4+6.9+12.14-15 

Mt 19,27-29 

Opuštění nadbytku, zřeknutí 

se něčeho ve prospěch spole-

čenství. Spolupatron Evropy k 

tomu vyzývá i dnes náš boha-

tý kontinent. Možná si neuvě-

domujeme, že pokud nebude-

me ochotni dělit se, přijdeme 

o mnohé… 

 

ÚTERÝ 12. 7. 

Iz 7,1-9 

Žl 48,2-3a.3b-4.5-6.7-8 

Mt 11,20-24 

Jak to, že mnozí, kterým bylo 

méně zvěstováno, mají víru a 

lásku větší než my? Ale právě 

to může být důkazem pravosti 

evangelia a zdrojem mé poko-

ry.  

 

STŘEDA 13. 7. 

Iz 10,5-7.13-16 

Žl 94,5-6.7-8.9-10.14-15 

Mt 11,25-27 

Ježíš naráží na nepochopení 

znalců Zákona. I dnes je víc 

chápán prostými, jednoduchý-

mi lidmi než třeba odborníky 

v církevním právu… 

 

ČTVRTEK 14. 7. 

Mojžíš řekl lidu: „Budeš poslouchat hlas Hospo-
dina, svého Boha, a zachovávat jeho příkazy a 
nařízení, to, co je napsáno v knize tohoto Zákona, 
a obrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, celým 
srdcem a celou duší.  
Neboť tento příkaz, který ti dnes ukládám, není 
pro tebe příliš nesnadný a není tak daleko od te-
be. Není na nebi, že bys musel říkat: ‘Kdopak 
nám vystoupí do nebe, aby nám ho snesl, ozná-
mil, a my ho mohli zachovávat?’ Není daleko za 
mořem, že bys musel říkat: ‘Kdopak nám překro-
čí moře, aby nám ho přinesl, oznámil, a my ho 
mohli zachovávat?’ Vždyť je ti to slovo velmi 
blízké, je v tvých ústech a v tvém srdci, takže ho 
můžeš zachovávat.“ 

Žalm 69 

Hledejte, ubožáci, Hospodina,  
a pookřejete v srdci. 

 
Obracím se modlitbou k tobě, Hospodine, – v čas 
milosti, Bože! – Vyslyš mě ve své veliké lásce, – 
věrně mi pomoz!   
Vyslyš mě, Hospodine, tvá láska je dobrotivá, – 
obrať se ke mně se svým nesmírným slitováním. 
Já jsem ubohý a plný bolesti, – ať mě ochrání, 
Bože, tvá pomoc. – Písní budu slavit Boží jméno, 
– velebit je budu zpěvem chvály.  
Neboť Bůh pomůže Siónu – a vystaví judská 
města: – Zdědí je potomci jeho služebníků, – bu-
dou tam sídlit, kdo milují jeho jméno. 

1. čtení Dt 30,10-14  

2. čtení Kol 1,15-20  

Ježíš Kristus je věrný obraz neviditelného Boha, 
dříve zrozený než celé tvorstvo. V něm bylo 
stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditel-
ný i neviditelný: ať už jsou to andělé při trůnu, ať 
jsou to panstva, ať jsou to knížata, ať jsou to 
mocnosti. Všecko je stvořeno skrze něho a pro 
něho. Kristus je dříve než všechno ostatní a 
všechno trvá v něm.  
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Texty k rozjímání 

Iz 26,7-9.12.16-19 

Žl 102,13-14ab+15.16-18.19-21 

Mt 11,28-30 

Nabídka občerstvení tím, že 

na sebe vezmu jho, je zvlášt-

ní. Ale kdykoli nesu obtíže s 

Ním, jsou snesitelnější.  

 

PÁTEK 15. 7. 

Iz 38,1-6.21-22.7-8 

Iz 38, 10.11.12abcd.16 

Mt 12,1-8 

Pokud budu Ježíše doprovázet 

(a On se mnou chce být stá-

le!), nemusím se úzkostlivě 

bát, že přestoupím příkazy. 

Jeho přítomnost mě osprave-

dlní před druhými i před se-

bou samým.  

 

SOBOTA 16. 7. 

Mich 2,1-5 

Žl 10,1-2.3-4ab.7-8ab.14 

Mt 12,14-21 

Pán není příliš hlasitý. Ne-

poutá na sebe příliš pozornos-

ti, je s námi trpělivý. Jsou tyto 

vlastnosti ve shodě s obrazem 

církve, jak bych ji rád viděl? 

 

NEDĚLE 17. 7. 

16. neděle v mezidobí 

Gn 18,1-10a 

Kol 1,24-28 

Lk 10,38-42 

Evangelium Lk 10,25-37 

A on je hlava těla, to je církve: on je počátek, 
prvorozený mezi vzkříšenými z mrtvých. Tak má 
ve všem prvenství. Bůh totiž rozhodl, aby se v 
něm usídlila veškerá plnost dokonalosti, a že skr-
ze něho usmíří se sebou všecko tvorstvo jak na 
nebi, tak na zemi tím, že jeho krví prolitou na 
kříži zjedná pokoj. 

Jeden znalec Zákona povstal, aby přivedl Ježíše 
do úzkých, a zeptal se ho: „Mistře, co mám dělat, 
abych dostal věčný život?“  
Ježíš mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak tam 
čteš?“  
On odpověděl: „Miluj Pána, svého Boha, celým 
svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i 
celou svou myslí a svého bližního jako sám se-
be.“  
Řekl mu: „Správně jsi odpověděl. To dělej a bu-
deš žít.“  
Ale on se chtěl ospravedlnit, a proto se Ježíše 
zeptal: „A kdo je můj bližní?“  
Ježíš se ujal slova a řekl: „Jeden člověk sestupo-
val z Jeruzaléma do Jericha a octl se mezi lupiči. 
Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali napolo mrt-
vého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký 
kněz; viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden 
levita přišel k tomu místu; viděl ho, ale vyhnul se 
mu.  
Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu, 
viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, 
nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil 
ho na svého soumara, dopravil do hostince a sta-
ral se o něho. Druhého dne vytáhl dva denáry a 
dal je hostinskému se slovy: ‘Starej se o něho, a 
co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vra-
cet.’  
Co myslíš, kdo z těch tří se zachoval jako bližní k 
tomu, který se octl mezi lupiči?“  
On odpověděl: „Ten, kdo mu prokázal milosr-
denství.“  
A Ježíš mu řekl: „Jdi a stejně jednej i ty!“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých              10.7. –17.7.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   10.7. 
 
Út    12.7. 
 
 
St     13.7. 
Pá    15.7. 
Ne   17.7.  

Na poděkování za 40 let manželství  
s prosbou o požehnání do dalších let 
Za † Miroslava a jeho duši, za duše  
v očistci, Boží ochranu a požehnání 
pro celou pozůstalou rodinu 
8:00 Za † Ludmilu Mikeráskovou 
Za † Anna Gruba 
Poděkování za zdraví a požehnání  
pro živou rodinu 

So     9.7. 
 
St     13.7. 
Ne   17.7.  

17:00 Za † Boženu Holbovou  
a manžela, za živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
7:30 Za † Zdeňku a Antonína  
Svobodníkovy, za živou rodinu 

So     9.7. 
Čt    14.7. 
Ne   17.7.  

18.00 Za † Věru Konrádovou 
Za † Jiřího Godiše 
Za rodinu Čaverovu 

Ne   10.7. 
 
Út    12.7. 
 
So    16.7.  

Za † Josefa Růčku, manželku, syny,  
dceru, zetě a živou rodinu 
Za † Annu Porubovou, manžela, syna, 
2 dcery a živou rodinu 
17:00 Za † Zdeňka Vojkůvku, syna  
a živou rodinu 

Ne   10.7. 
 
 
So   16.7.  

Za † Drahomíru Dratvovou, manžela 
Emila, sestru Valérii a za † rodinu  
Křivovu a Bartkovu 
18:00 Za † Elfrídu a Jaroslava  
Adamusovy, za † rodinu Paulerovou, 
rodiče a sourozence, za † Milana 
Böhma a rodiče  

Děrné 

♣ Děkujeme všem, kteří se 

zasloužili o příjemné prožití 

farního nedělního odpoledne. 

Velké dík patří těm, kteří po-

mohli s organizací společného 

posezení s o. Janem a také 

všem zúčastněným. 

 

♣ Prázdninový pořad boho-

služeb: 

Sobota 16. 7.   

Stachovice - 17:00  

Vrchy - 18:00 

Neděle 17. 7.  

Děrné - 7:30 

Fulnek - 9.00 

Lukavec - 10:30 

 

♣ 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 sobotu 23. července uply-

ne 100 let od narození o. An-

tonína Huvara, kněze, který 

působil také v naší farnosti. 

Toto výročí si připomeneme 

v pátek 22. července při mši 

svaté ve Fulneku. 


