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D E N   P Á N Ě 
16. neděle v mezidobí                          17. července                                       neprodejné  

K zamyšlení  

Není vám třeba Marty líto? Vždyť dělala 
opravdu dobrou věc, když se starala o 
hosta. V Izraeli to byla přímo svatá po-
vinnost, dobře hostu posloužit. A přece 
je v Ježíšových slovech pokáraná a mno-
hem lépe dopadne Marie, která nedělá 
nic. Ale opravdu nedělá nic? 
Ježíš mluví o údělu, který jí nikdo ne-
vezme. Co si 
tedy vybrala Ma-
rie? Z textu to 
nevyčteme. Nebo 
vyčteme jen to, 
že se posadila 
Pánu k nohám a 
poslouchala. To 
není řeč o ně-
kom, kdo si udě-
lá život pohodl-
ným. Sedět u 
nohou mistra - 
rabího a poslou-
chat v židovském světě znamená být v 
pozici učedníka. A to naše evangelium 
zdůrazňuje: Marta se starala o hosta. To 
je nepochybně dobrá věc. Ale Marie se 
stala učedníci hosta - Ježíše. A to je věc 
ještě větší, než naplnění opravdu posvát-
né povinnosti služby hostu. To je to nej-
lepší, co člověk může udělat a má to pro 
něho také dalekosáhlé účinky: získává 
úděl, který mu nebude odňat. Jak je to 
možné? Celkem jednoduše. Být Ježíšo-
vým učedníkem znamená brát vážně 
jeho slovo, udělat ho součástí svého ži-

vota, žít ho a svěřit se mu. Znamená to, že 
Ježíšovo slovo potom proměňuje můj život, 
pokud to slovo opravdu chápu jako učed-
ník. A učedník není ten, kdo se jen něco 
naučí a dovede to opakovat, zná to. Učed-
ník je ten, kdo se svým mistrem chodí, kdo 
ho následuje, kdo se snaží žít jeho způso-
bem života, být tam, kde je on. A právě k 

tomu jsme povoláni.  
Nesmíme ovšem pro 
jeden úryvek evange-
lia zapomenout na 
druhý. A tak si tedy 
vzpomeňme na podo-
benství o milosrdném 
Samařanu. Tam je 
jasně řečeno, že žád-
ná posvátná služba, 
žádné vznešené po-
slání nemá přednost 
před nutnou povin-
ností pomoci potřeb-

nému a bezmocnému bližnímu. Jenže to je 
právě následování, to je právě to, co se mů-
žeme naučit u Ježíše. Ježíš miloval svého 
Otce v nebi a chtěl pro něho na zemi tu nej-
větší úctu. A vzdával mu ji tak, že miloval 
lidi až k smrti, že jim sloužil ne za cenu jen 
nějakých vynaložených, třeba velkých fi-
nančních prostředků, ale že jim sloužil za 
cenu vlastního života. Když se Ježíš ujímá 
hříšníka, ujímá se bezmocného zraněného 
tvora!  
A učedníky tohoto Ježíše se máme stát. 
Podobným způsobem tedy máme přistupo-
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 18. 7. 
Mich 6,1-4.6-8 
Žl 50,5-6.8-9.16bc-17.21+23 
Mt 12,38-42 
I dnes mnozí touží po zname-
ních. Kristovo vzkříšení i jeho 
nový život v církvi ať jsou 
výmluvným ukazatelem ve 
zmatcích doby!  
 
ÚTERÝ 19. 7. 
Mich 7,14-15.18-20 
Žl 85,2-4.5-6.7-8 
Mt 12,46-50 
Kéž mám radost z tohoto du-
chovního příbuzenství s Kris-
tem! Ať je právě toto hnací 
silou k plnění jeho vůle.  
 
STŘEDA 20. 7.  
Jer 1,1.4-10 
Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 
Mt 13,1-9 
Bůh se svým semenem nešet-
ří. Mnohé záleží ovšem na 
nás. Chci mu v srdci vytvářet 
podmínky k růstu?  
 
ČTVRTEK 21. 7.  
Jer 2,1-3.7-8.12-13 
Žl 36,6-7ab.8-9.10-11 
Mt 13,10-17 
Stále být ve střehu, stále po-
zorovat a naslouchat. To je 
recept proti „otupění srdce“. 
To hrozí tím víc, čím setrvač-
něji a víc zvykově prožívám 
svou víru.  
 
PÁTEK 22. 7.  
svátek sv. Marie Magdalény 
Pís 3,1-4a  

Hospodin se zjevil Abrahámovi v Mamreově 
doubravě, když seděl za největšího denního parna 
u vchodu do stanu. Když totiž zdvihl své oči a 
podíval se, hle – stáli před ním tři muži. Sotva je 
spatřil, běžel jim vstříc od vchodu do stanu, po-
klonil se až k zemi a řekl:  
„Můj pane, jestliže jsem nalezl přízeň v tvých 
očích, nepřecházej kolem svého služebníka. Při-
praví se trochu vody, abyste si umyli nohy, a od-
počinete si pod stromem. Přinesu kousek chleba, 
posílíte se a pak můžete jít dál, neboť proč byste 
jinak šli kolem svého služebníka?“  
Odpověděli: „Nuže, udělej, jak jsi řekl!“  
Abrahám pospíšil do stanu k Sáře a pravil: 
„Honem vezmi tři měřice mouky, té nejjemnější, 
zadělej ji a upeč placky!“ Potom Abrahám běžel 
ke stádu, vzal mladé krmné tele a dal ho služeb-
níkovi, aby ho rychle upravil. Pak vzal kyselé i 
sladké mléko, tele již upravené a předložil jim to. 
Obsluhoval je pod stromem, zatímco jedli.  
Zeptali se: „Kde je tvá žena Sára?“ Odpověděl: 
„Tady ve stanu.“ Hospodin řekl: „Vrátím se k 
tobě napřesrok v tento čas a tvá žena Sára bude 
mít syna.“ 

1. čtení Gn 18,1-10a 

K zamyšlení (pokračování ze str. 1) 

vat k lidem. Realizovat přikázání o lásce k bližní-
mu po způsobu Ježíšova učedníka. tedy toho, kdo 
neudrobuje jen nějaké drobečky dobroty, ale kdo 
celým životem, celým bytím naslouchá nebeské-
mu Otci a kdo je ochoten nést svého bližního 
třeba vlastními silami, je-li to potřeba a je-li toho 
schopen. Být Ježíšovým učedníkem prostě zna-
mená vstoupit do hry života celý. A cele při tom 
patřit Bohu. Učedníky Ježíšovými budeme vždy, 
celou naši pozemskou poutí. Ale to neznamená, 
že se na nás naše cesta učednictví neprojeví. 
Změní nás. Pomalu, ale jistě, pokud jsme ji 
ovšem vzali za svou, pokud jen nepřetváříme 
svět i sebe podle našich - byť nejlepších - před-
stav. To by totiž bylo žalostně málo. 
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Texty k rozjímání Žalm 15 

Hospodine,  
kdo smí prodlévat ve tvém stánku? 

 

Kdo žije bez vady a koná spravedlnost, – upřím-
ně smýšlí ve svém srdci, – svým jazykem nepo-
mlouvá.  
Nečiní příkoří svému bližnímu, – netupí svého 
souseda. – Nešlechetným člověkem pohrdá, – ale 
váží si těch, kdo se bojí Hospodina.  
Nelichvaří svými penězi – a nebere úplatky proti 
nevinnému. – Kdo takto jedná, – nikdy nezako-
lísá!  

Žl 63,2.3-4.5-6.8-9 
Jan 20,1.11-18 
Jak aktuální patronka všech, 
kdo dnes Ježíše hledají, mož-
ná aniž by si to uvědomovali. 
Spontánní, ženský prvek mů-
že být pro celou církev vzo-
rem. K jejímu uzdravení…  
 
SOBOTA 23. 7.  
svátek sv. Brigity 
Gal 2,19-20 
Žl 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11  
Jan 15,1-8 
Dnešní patronka Evropy, ma-
minka osmi dětí. Příklad na-
pojení na vinný kmen, na 
Krista. Jaké já přináším ovo-
ce?  
 
NEDĚLE 24. 7. 
17. neděle v mezidobí 
Gn 18,20-32 
Kol 2,12-14 
Lk 11,1-13 

Evangelium Lk 10,38-42 

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do 
domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, 
která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k 
nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno 
práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: 
„Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra necha-
la obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi 
pomůže!“ Pán jí odpověděl: „Marto, Marto! Dě-
láš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. 
Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší 
úděl a ten jí nikdo nevezme.“ 

Bratři! Teď sice pro vás trpím, ale raduji se z to-
ho, protože tím na svém těle doplňuji to, co zbý-
vá vytrpět do plné míry Kristových útrap; má z 
toho prospěch jeho tělo, to je církev. Do jejích 
služeb jsem se dal, jak to bylo ve shodě s Božím 
darem, který mi Bůh svěřil, abych vám plně 
oznámil Boží slovo, totiž to tajemství, které bylo 
skryté od věků a od pokolení, ale které teď bylo 
odhaleno jeho věřícím: těm Bůh chtěl oznámit, 
jaké bohatství božské slávy je pro pohany v tom-
to tajemství, že Kristus je ve vás, naděje na věč-
nou spásu. O něm my kážeme, každého člověka 
napomínáme, každého člověka učíme s veškerou 
moudrostí, abychom každého člověka učinili do-
konalým ve spojení s Kristem. 

2. čtení Kol 1,24-28 

Ohlášky 

♣ Prázdninový pořad boho-

služeb: 

Sobota 23. 7.   

Děrné - 17:00  

Lukavec - 18:00 
Neděle 24. 7.  

Stachovice - 7:30 

Fulnek - 9:00 

Vrchy - 10:30 

♣ V sobotu 23. července 

uplyne 100 let od narození  

o. Antonína Huvara, kněze, 

který působil také v naší far-
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Ohlášky Úmysly mší svatých             17.7. – 24.7.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   17.7. 
 
Út    19.7. 
 
St     20.7. 
Pá    22.7. 
 
Ne   24.7.  

Poděkování za zdraví a požehnání  
pro živou rodinu 
Za živou a † rodinu Kopřivovu,  
Grygarovu a Kolarčíkovu  
8:00 Za † Markétu Srubkovou 
Poděkování za dar života, Boží  
požehnání pro rodinu 
Za † rodiče Dorneanovy a Vráblovy  
a sourozence s rodinami 

Ne   17.7. 
 
St     20.7. 
So   23.7.  

7:30 Za † Zdeňku a Antonína  
Svobodníkovy, za živou rodinu 
Za † Věru Šimurdovou a rodinu 
17:00 Za † rodiče Manovy  
a Sokolovy, za duše v očistci 

Ne   17.7. 
Čt    21.7. 
So   23.7.  

Za † Elen Satkovou 
Mše svatá za farnost 
18:00 Za rodiče Bednaříkovy 

So   16.7. 
 
Út    19.7. 
Ne   24.7.  

17:00 Za † Zdeňka Vojkůvku, syna  
a živou rodinu 
Za členy živého růžence 
Za † rodiče Divínovy, dcery Marii, 
Antonínu a Zdeňku a za živou rodinu  

So   16.7. 
 
 
 
Ne   24.7.  

18:00 Za † Elfrídu a Jaroslava  
Adamusovy, za † rodinu Paulerovou, 
rodiče a sourozence, za † Milana 
Böhma a rodiče  
Za † Eleonoru Pešlovou, manžela, děti, 
rodiče a sourozence 

Děrné 

nosti. Toto výročí si připome-

neme v pátek 22. července při 

mši svaté ve Fulneku. 

♣ V sobotu 23. července uza-

vřou v kostele svaté Kateřiny 

ve Stachovicích svátostné 

manželství Veronika Na-

chmilnerová ze Stachovic  

a  Vojtěch Vaněček 

z Hladkých Životic. Bůh žeh-

nej jejich lásce. 

♣ V neděli 24. července zve-

me v 14 hodin  ke kapličce  

za Lukavcem na pobožnost  

ke svaté Anně.  

♣ Všechny volejbalové příz-

nivce zveme na další ročník 

farního volejbalového turnaje, 

který se uskuteční v neděli  

31. července na faře ve Fulne-

ku. Začátek ve 14 hodin. Za-

hrát si můžete za jeden ze čtyř 

týmů – Fulnek, Stachovice, 

Lukavec nebo Děrné. Přihlásit 

se můžete do 24. července  

u kapitánů: Olga Machalová 

(Děrné), Lucie Jakubíková 

(Stachovice), Sylva Vernero-

vá (Lukavec), otec Jozef a 

otec Jan (Fulnek). Vítáni jsou 

srdečně také fanoušci.  

♣ V křížové chodbě farního 

kostela je do konce prázdnin 

k prohlédnutí výstava velko-

formátových fotografií spolku 

fotografů naší diecéze Člověk 

a Víra. 

 


