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D E N   P Á N Ě 
17. neděle v mezidobí                          24. července                                       neprodejné  

K zamyšlení  

Staráš se o mnoho věcí, jen jedno je tře-
ba. Kdyby Ježíš viděl naše „složité mod-
litby“, nevyslovil by tuto výtku? Složité 
pobožnosti, překombinované způsoby 
modlitby. Někdy kumulace mnoha mod-
liteb, je toto zbožnost, která se líbí Bo-
hu? A která nás k Otci přibližuje? Anebo 
je to jen projev našeho (dosud) 
„nekřesťanského“ uvažování, že modlit-
ba záleží v množství slov či v nějakých 
formulích? Že je třeba se „odmodlit“ to 
či ono? 
Jak málo je přitom třeba, stačí se posta-
vit před Boží tvář (ano, uvědomit si, že 
teď nejsem sám, Otec je blízko, v mém 
srdci!) a volat „Otče“, „tatínku“. Mám 
problémy přijmout Otce, protože můj 
otec byl zlý? Pak potřebuji „se poprat“ s 

větou, že Otec dává skvostné věci těm, kdo 
ho prosí – jeho ucho slyší, jeho ruka je ote-
vřená. 
A když přijmu Ježíšova slova, pak mohu 
zakusit radost dítěte, které má tátu, dobrého 
tátu. Radost z toho, že s tátou mohu být, 
mluvit. A protože tento „táta“ je prostě nej-
lepší, tak samozřejmě toužím, aby byl po-
znán i od druhých lidí. Žádám, aby přišel 
on sám, s celou mocí, oděný slávou. S jisto-
tou mohu prosit tátu o vše, co potřebuji – a 
vím, že on neodmítne. A pokud mi nedá to, 
co chci, tak určitě dá něco lepšího, protože 
on je prostě nepřekonatelný táta. A ze vše-
ho „nejvíc“ chce dát svého Ducha – Dar, 
který má v sobě všechny dary. Dar, který je 
přímo božský. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 25. 7.  
svátek sv. Jakuba 
2 Kor 4,7-15 
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 
Mt 20,20-28 
Maminka, která žádala u Ježí-
še protekci. Nemáme i my 
podobné snahy? Brzy se 
ostatně její synové přesvědči-
li, co znamená Krista následo-
vat.  
 
ÚTERÝ 26. 7. památka  
sv. Jáchyma a Anny  
Jer 14,17-22 
Žl 79,8.9.11+13 
Mt 13,36-43 
Může mě potěšit, že všechno 
zlé, které se zde na světě růz-
ně maskuje a mnohdy je tak 
těžké je odhalit – bude zniče-
no. Ale až tam, zde musím 
osvědčit trpělivost.  
 
STŘEDA 27. 7. 
Jer 15,10.16-21 
Žl 59,2-3.4-5a.10-11.17.18 
Mt 13,44-46 
Nebeské království stojí zato! 
Kdo s Ježíšem podniká, ne-
měla by mu chybět odvaha jít 
do rizika. Získá mnoho!  
 
ČTVRTEK 28. 7. 
Jer 18,1-6 
Žl 146,2.3-4.5-6 
Mt 13,47-53 
Je moudré vynášet z bohatých 
zásob církve věci nové i staré. 
Nalézat rovnováhu je proje-
vem dospělosti, zralosti.  
 
PÁTEK 29. 7.  
památka sv. Marty, Marie  
a Lazara 
1 Jan 4,7-16  

Hospodin řekl: „Nářek na Sodomu a Gomoru je 
velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci sestoupit 
a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co 
odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo 
ne. Chci to vědět!“  
Tři mužové se odtamtud vydali na cestu a šli do 
Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál před 
Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: 
„Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viní-
kem? Snad je v městě padesát spravedlivých; 
chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti 
spravedlivým, kteří jsou v něm? Vzdal od sebe 
takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: 
usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se 
vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal 
od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soud-
ce celé země nejednat spravedlivě?“  
Hospodin řekl: „Najdu-li v Sodomě padesát spra-
vedlivých ve městě, odpustím kvůli nim celému 
tomu místu.“ Abrahám se ujal slova a řekl: „Jsem 
velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který 
jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z pa-
desáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?“ Hos-
podin odpověděl: „Nezahubím, jestliže jich tam 
najdu čtyřicet pět.“ Abrahám pokračoval v roz-
mluvě s ním: „Snad jich tam najdeš jen čtyřicet.“ 
Odpověděl: „Neudělám to kvůli čtyřiceti.“ Abra-
hám řekl: „Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí 
mně mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet.“ 
Odpověděl: „Neudělám to, najdu-li jich třicet.“ 
Abrahám řekl: „Jsem velmi smělý,  
že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde 
dvacet.“ Odpověděl: „Nezahubím kvůli dvaceti.“ 
Abrahám řekl: „Nechť se nezlobí můj Pán a do-
volí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam 
najde jen deset.“ Pravil: „Nezahubím kvůli dese-
ti.“ 

Žalm 138 

Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě. 
 
Chci tě chválit, Hospodine, celým svým srdcem, 
– žes vyslyšel slova mých úst. – Budu ti hrát před 
anděly, – vrhnu se na tvář směrem k tvému svaté-

1. čtení Gn 18,20-32 
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Texty k rozjímání 

Žl 34 (33), 2-3.4-5.6-7.8-9.10-11  
Jan 11,19-27 nebo  
Lk 10,38-42  
Chci se inspirovat v modlitbě 
tímto dialogem. Vždyť i díky 
otázkám, které Marta poklá-
dala našemu Pánu, můžeme 
věřit na setkání s Ním!  
 
SOBOTA 30. 7. 
Jer 26,11-16.24 
Žl 69,15-16.30-31.33-34 
Mt 14,1-12 
Víme, že slova Jana Křtitele 
si Herodes rád poslechl. I 
dnes je třeba mít odvahu hlá-
sat pravdu, často nekompro-
misně. Jinak ztrácíme obrazně 
řečeno hlavu! 
 
NEDĚLE 31. 7. 
18. neděle v mezidobí 
Kaz 1,2; 2,21-23 
Kol 3,1-5.9-11 
Lk 12,13-21 

Evangelium Lk 11,1-13 

Jednoho dne se Ježíš na nějakém místě modlil. 
Když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: 
„Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své 
učedníky.“  
Odpověděl jim: „Když se modlíte, říkejte: Otče, 
posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb 
náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám 
naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, 
kdo se proviňuje proti nám. A neuveď nás v po-
kušení.“  
Řekl jim dále: „Někdo z vás bude mít přítele a 
půjde k němu o půlnoci s prosbou: ‘Příteli, půjč 
mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj pří-
tel, který je na cestách, a nemám, co bych mu 
předložil.’ On však by mu zevnitř odpověděl: 
‘Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje 
děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti 
to.’ Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy 
ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neod-
bytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. 

2. čtení Kol 2,12-14 

mu chrámu.  
Slavit budu tvé jméno – pro tvou dobrotu a tvou 
věrnost. – Když jsem volal, vyslyšels mě, – v mé 
duši jsi rozhojnil sílu.  
Jistě, vznešený je Hospodin, a přece shlíží na 
pokorného, – pyšného však zdaleka pozná. – 
Když procházím soužením, zachováváš mi život, 
– proti hněvu mých nepřátel napřahuješ ruku.  
Zachraňuje mě tvá pravice. – Hospodin pro mě 
dokončí, co začal. – Hospodine, tvá dobrota trvá 
navěky, – dílo svých rukou neopouštěj!  

Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni 
do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, 
protože jste uvěřili v moc Boha, který  
ho vzkřísil z mrtvých.  
I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když 
vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s 
ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní 
úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a 
nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž. 

Evangelium Lk 11,1-13 

Proto vám říkám: Proste, a 
dostanete; hledejte, a nalezne-
te; tlučte, a otevře se vám. 
Neboť každý, kdo prosí, do-
stává, a kdo hledá, nalézá, a 
kdo tluče, tomu se otevře. Je 
mezi vámi takový otec, že 
když ho syn poprosí o rybu, 
on mu dá místo ryby hada? 
Anebo když ho poprosí o vej-
ce, on mu dá štíra? Jestliže 
tedy vy, třebaže jste zlí, umíte 
dávat svým dětem dobré dary, 
čím spíše nebeský Otec dá 
Ducha svatého těm, kdo ho 
prosí!“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             24.7. – 31.7.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   24.7. 
 
Út    26.7. 
St     27.7. 
Pá    29.7. 
Ne   31.7.  

Za † rodiče Dorneanovy a Vráblovy  
a sourozence s rodinami 
___________________________ 
8:00 _______________________ 
___________________________ 
Za † Petra Besedu, sestru Olgu, rodiče 
a syna Petra 

So   23.7. 
 
St     27.7. 
Ne   31.7.  

17:00 Za † rodiče Manovy a Sokolovy, 
za duše v očistci 
Mše svatá za farnost 
Za † Miroslava Krystka, rodinu  
Krystkovu a Šichorovu 

So   23.7. 
Čt    28.7. 
Ne   31.7.  

18:00 Za rodiče Bednaříkovy 
Na úmysl dárce  
Za † Hedviku Maleňákovou 

Ne   24.7. 
 
Út    26.7. 
Ne   31.7.  

Za † rodiče Divínovy, dcery Marii, 
Antonínu a Zdeňku a živou rodinu 
__________________________ 
__________________________ 

Ne   24.7. 
 
Ne   31.7.  

Za † Eleonoru Pešlovou, manžela, děti, 
rodiče a sourozence  
Za † Věru a Aloise Brožovy z Jančí  
s tichou modlitbou od všech známých 

Děrné 

♣ Dnes odpoledne ve 14 ho-
din zveme  ke kapličce za Lu-
kavcem na pobožnost  
ke svaté Anně.  
♣ Památku sv. Jáchyma a An-
ny, rodičů Panny Marie si 
připomeneme v úterý při mši 
svaté ve Stachovicích a Ful-
neku. 
♣ V pátek v církvi slavíme 
památku sv. Marty, Marie a 
Lazara. Zveme na mši svatou 
v 18 hodin do farního kostela. 
♣ V neděli 31. července bude 
pravidelný pořad bohoslužeb. 
♣ 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. Při-
hlásit se můžete do 24. čer-
vence u kapitánů: Olga Ma-
chalová (Děrné), Lucie Ja-
kubíková (Stachovice), Sylva 
Vernerová (Lukavec), otec 
Jozef a otec Jan (Fulnek). Ví-
táni jsou srdečně také fanouš-
ci. O pitný režim bude posta-
ráno. Tradičně prosíme účast-
níky o přinesení dobrot na 
společný stůl.  
♣ V křížové chodbě farního 
kostela je do konce prázdnin 
k prohlédnutí výstava velko-
formátových fotografií spolku 
fotografů naší diecéze Člověk 
a Víra. 
♣ Prosíme o pomoc při mytí 
oken ve farním kostele. Vza-
du v kostele je v tabulce uve-
den seznam oken, po umytí 
prosíme o poznačení. Děkuje-
me za pomoc. 


