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D E N   P Á N Ě 
18. neděle v mezidobí                         31. července                                       neprodejné  

K zamyšlení  

Na co se máme v životě spoléhat? Na to, 
že je všechno stejně předem určeno? 
Nebo na to, že Pán Bůh udělá stejně 
všechno sám, protože my jsme nešiko-
vé? Důvodů k nejistotě je skutečně dost. 
A řada lidí se chce zbavit nejistoty právě 
tím způsobem, které kritizuje evangeli-
um: že si nadělají zásoby, že se zajistí, 
jakoby měli být na 
světě věčně, že udělají 
všechno možné a ne-
možné proto, aby je 
nemohla žádná nesnáz 
zaskočit. Opravdu, 
může za tím postojem 
být velká starost, a to 
nejen o sebe sama, ale 
o ty, kdo nám jsou 
svěřeni - ať je to rodi-
na nebo jiní lidé. A 
také může být za tako-
výmto postojem vědo-
mí, že nic nepadá sa-
mo z nebe, že je třeba se starat a že když 
se postaráme, dá nám to pocit jistoty. 
Přesto evangelium podobné postoje kri-
tizuje. Proč? Protože nás zavádějí na 
pole našich plánů a našich jistot a odvá-
dějí nás nejen od spoléhání na Boha, ale 
od úzkého sepětí s ním. Protože Bůh 
nám neříká, že nás vytáhne z takové ne-
bo onaké katastrofy. Bůh nám říká, že 
chce být s námi - že on sám chce a může 
být naším největším bohatstvím. Ale 
bohatství věcí tohoto světa, ke kterému 
se člověk obrátí, má také přitažlivou sí-
lu. Chamtivec je člověk velmi nesvo-
bodný, je to člověk, který je ke svému 
skutečnému nebo vysněnému bohatství 

připoután a který tedy není svobodný. Na-
víc ve chvíli smrti nám není všechno naše 
bohatství nic platné, vůbec nezáleží na tom, 
zda jsme nahospodařili deset haléřů nebo 
deset milionů - v obou případech z toho nic 
nemáme. Bohatství, které trvá, je "bohatství 
před Bohem". Je to bohatství, ve kterém je 
člověk Bohem naplněn. Je dobré pochopit, 

že touha řady lidí po bohat-
ství je prostě výrazem jejich 
chudoby, ve které jim chybí 
bohatství Boží. Buď Boha 
neznají nebo ho znají špatně, 
a proto se snaží toto chybějící 
bohatství nahradit hromadě-
ním věcí. Jenže tato náhražka 
sice člověka stále podněcuje, 
ale nikdy spolehlivě nefungu-
je, nikdy ho dostatečně neu-
spokojí. Kdyby bohatství člo-
věku stačilo, kdyby ho oprav-
du naplňovalo, potom by mu-
selo být nejvíc nejšťastněj-

ších lidí v nejbohatších zemích a potom by 
musel být každý bohatý člověk šťastlivcem. 
Evangelium nechce abychom byli jen chu-
dí, evangelium chce, abychom byli bohatí 
Bohem. A proto nás od touhy po jakémko-
liv světském bohatství zrazuje, proto nám 
radí, abychom se ničím nenechali spoutat a 
byli tak pro Boží věci svobodní. Proto cesta 
k chudobě a nezávislosti na majetku podle 
evangelia nevede tak, že se prostě necháme 
ožebračit, ale z přesvědčení může být 
chudý a nezávislý na majetku jen ten, kdo 
si sám okusil Božího bohatství, kdo se ra-
duje z toho, co mu daroval Bůh a kdo po-
znal, že větší dary a jistější zajištění prostě 
neexistuje. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 1. 8. 

Jer 28,1-17 

Žl 119,29.43.79.80.95.102 

Mt 14,13-21 

I dnes říká Ježíš své církvi: 

„…vy jim dejte jíst“. Je 

ovšem třeba mezi lidi jít a 

mít odvahu předložit aspoň 

to málo, co máme. Dát se k 

dispozici!  

 

ÚTERÝ 2. 8.  

Jer 30,1-2.12-15.18-22 
Žl 102,16-18.19-21.29+22-23 

Mt 14,22-36 

Důležitá zkušenost, kterou 

Petr zakusil: při silném vě-

tru dostal strach a měl po-

cit, že se topí. Ještěže Pána 

v tu chvíli zavolal.  

 

STŘEDA 3. 8. 

Jer 31,1-7 

Jer 31, 10.11-12ab.13 

Mt 15,21-28 

Touha po Bohu u těch, kdo 

stojí mimo církev, má být 

námi nasycena. Ježíš nám 

ukázal, že Bůh překračuje 

hranice.  

 

ČTVRTEK 4. 8. 

Jer 31,31-34 

Žl 51,12-13.14-15.18-19 

Mt 16,13-23 

Marnost nad marnost – praví Kazatel – mar-
nost nad marnost, všechno je marnost.  
Vždyť se stává, že někdo pracuje moudře, 
rozvážně a úspěšně, a nakonec to dá do vlast-
nictví jinému, kdo na tom nepracoval. I to je 
marnost a velké zlo. Co má člověk za všech-
no svoje namáhání a snahu, s níž se plahočí 
pod sluncem? Ano, po všechny dny má jen 
starosti; trápení je jeho zaměstnáním, ani v 
noci si jeho srdce neodpočine. I tohle je mar-
nost. 

Žalm 90 

Pane, tys nám býval útočištěm  
od pokolení do pokolení!  

 
Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach a 
pravíš: "Vraťte se smrtelníci!" Neboť tisíc let 
je v tvých očích jako včerejší den, který mi-
nul, a jako noční hlídka. 
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, podobají 
se pučící trávě: Zrána kvete a bují, večer je 
skosena a vadne.  
Nauč nás počítat naše dny, ať dojdeme k 
moudrosti srdce. Obrať se, Hospodine, jak 
dlouho ještě budeš čekat? Slituj se rad svými 
služebníky!  
Nasyť nás brzy svou slitovností, 
ať jásáme a radujeme se po celý život! 
Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Bo-
ha, dej zdar práci našich rukou, dej zdar práci 
našich rukou.   

1. čtení Kaz 1,2; 2,21-23  

2. čtení Kol 3,1-5.9-11  

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, 
usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kris-
tus po Boží pravici. Na to myslete, co 
(pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste 
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Texty k rozjímání 

Služba je Petrovi svěřena 

poté, co vyzná lásku a 

vzpomene si na svou ome-

zenost, tak patrnou v ne-

dávném trojím zapření. Vý-

sledek naší služby záleží na 

naší pokoře a lásce… 

 

PÁTEK 5. 8. 

Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7 
Dt 32, 35cd-36ab.39abcd.41 

Mt 16,24-28 

Ztráta vlastních jistot, ztrá-

ta falešných představ ať je 

pozváním k tomu, aby mě 

Ježíš naplnil. Chci mu k 

tomu dát prostor?  

 

SOBOTA 6. 8.  

svátek Proměnění Páně 

Dan 7,9-10.13-14 

Žl 97 

Lk 9,28b-36 

Vyvýšení Ježíše jako milo-

vaného Syna znamená jeho 

nadřazení nad Zákon i pro-

roky. Co z toho vyplývá 

pro mě? Toto vidění do-

mýšlet a zvěstovat! 

 

NEDĚLE 7. 8. 

19. neděle v mezidobí 

Mdr 18,6-9 

Žid 11,1-2.8-19 

Lk 12,32-48 

Evangelium Lk 12,13-21  

Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, 
řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou 
o dědictví!“  
Odpověděl mu: „Člověče, kdo mě ustanovil 
nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ Potom 
jim řekl: „Dejte si pozor a chraňte se před 
každou chamtivostí. Neboť i když má někdo 
nadbytek, jeho život není zajištěn tím, co 
má.“  
Pověděl jim toto podobenství: „Jednomu bo-
hatému člověku se na poli hojně urodilo. 
Uvažoval tedy sám pro sebe: `Co udělám? 
Vždyť už nemám, kam svou úrodu uložit! 
Tohle udělám,' řekl si, `strhnu své stodoly, 
vystavím větší a tam složím všechno své obi-
lí i své zásoby. Pak si mohu říci: Máš velké 
zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jez, pij, 
vesele hoduj!'  
Bůh mu však řekl: `Blázne, ještě této noci 
budeš muset odevzdat svou duši; a čí bude 
to, co jsi nashromáždil?'  
Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, 
ale není bohatý před Bohem.“ 

přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý 
v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, 
potom se i vy s ním ukážete ve slávě. Umrt-
věte proto všechno, co je ve vašich údech 
pozemského: smilství, nečistotu, chlípnost, 
zlou žádostivost a chamtivost, která je mod-
loslužbou. Neobelhávejte jeden druhého. 
Svlečte ze sebe člověka starého s jeho počí-
náním, a oblečte (člověka) nového, který se 
obnovuje k (správnému) poznání, aby se po-
dobal svému Stvořiteli. Tady už není Řek 
nebo Žid, obřezaný nebo neobřezaný, barbar, 
Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všec-
ko a ve všem je Kristus. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               31.7. – 7.8.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   31.7. 
 
Út      2.8. 
 
St       3.8. 
Pá      5.8. 
Ne     7.8.  

Za † Petra Besedu, sestru Olgu, rodiče 
a syna Petra 
Za †  Antonii Koudelkovou, †  Josefa 
Válka a Boží požehnání pro rodinu 
8:00 Mše svatá za farnost 
Za členy živého růžence 
Ke cti Boha Otce - Otce celého světa 

Ne   31.7. 
 
St       3.8. 
Ne     7.8.  

Za † Miroslava Krystka, rodinu  
Krystkovu a Šichorovu 
Za členy živého růžence 
7:30 Za † Štefana Matušku, rodiče  
z obou stran a za rodinu Stiboříkovu 

Ne   31.7. 
Čt      4.8. 
Ne     7.8.  

Za † Hedviku Maleňákovou 
Za členy živého růžence 
Kříž 

Ne   31.7. 
Út      2.8. 
So      6.8.  

__________________________ 
Za členy živého růžence 
17:00 _____________________ 

Ne   31.7. 
 
So     6.8.  

Za † Věru a Aloise Brožovy z Jančí  
s tichou modlitbou od všech známých 
18:00 Mše svatá za farnost 

Děrné 

♣ Prázdninový pořad boho-
služeb: 
Sobota 6. 8.   
Stachovice - 17:00  
Vrchy - 18:00 
Neděle 7. 8.  
Děrné - 7:30 
Fulnek - 9:0 
Lukavec - 10:30 
 
♣ Na tento týden připadá prv-
ní pátek v měsíci. V průběhu 
týdne budeme navštěvovat 
nemocné. Příležitost ke svá-
tosti smíření ve farním kostele 
bude v pátek od 17 hodin. 
 
♣ Na poutní mši svatou  
k Panně Marii Nanebevzaté 
zveme v neděli 14. srpna  
v 15 hodin do kostela 
v Jerlochovicích. 
Mariánskou pouť začneme 
v sobotu 13. srpna průvodem 
k poutnímu místu „U dubu“. 
Místo srazu účastníků bude u 
v Jerlochovicích u pomníku 
Padlých v 13:45, odchod 
14:00, program na místě za-
čne v 15:00  (požehnání a 
modlitba za místní obec).  


