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D E N   P Á N Ě 
19. neděle v mezidobí                           7. srpna                                           neprodejné  

K zamyšlení  

Co je tvůj poklad? Co je pro tebe nej-

cennější? Ve světle evangelia to můžeš 

poznat snadno podle toho, kde je tvoje 

srdce: na co myslíš? o co „ti jde“? jaké 

máš pohnutky? Pořád myslíš na nové 

auto? Na dovolenou? A jestliže je tvým 

pokladem 

manžel, pak je 

jasné, že 

„budeš na něj 

myslet“, bu-

deš nedočka-

vá, kdy se 

konečně vrátí 

– a případně 

připravíš pro 

něj dobrou 

večeři. 

A pokud je 

pokladem Ježíš? Pak na něj čekáš. Pak 

voláš: „Přijď, Pane Ježíši“. Pak svědo-

mitě posloucháš jeho evangelium a usi-

luješ o to podle toho žít: a sloužíš i dru-

hým. Pokud Ježíš není tvým pokladem, 

pak jednáš necitlivě vůči bližním, zneu-

žíváš svého postavení, považuješ druhé 

(partnera, spolupracovníky ve farnosti, 

přátele) za „nástroj“ k uskutečnění svých 

plánů. 

Možná někdy v minulosti padlo rozhod-

nutí žít pro Pána a pro druhé (třeba pro 

svou rodinu). Ale pak dny ubíhaly, svět-

lo z evangelia („je to jasné, takhle mám 

žít!“) bylo vystřídané nocí zmatku, chaosu, 

propadání nějaké závislosti, např. televizi. 

A to pak zatížilo tvoje nitro, které nebylo 

schopné toužit po Pánu. Vždyť nikdo ne-

může sloužit dvěma pánům (televizi a Bo-

hu). 

Jak projít tem-

notou noci, bez-

útěšného hledá-

ní?  

 

„Vstanu a půjdu 

hledat toho, kte-

rého miluje má 

duše“ (Pís 3,1).  

 

Vstát z pádů, 

vstát z porážek, 

vstát ze zraňujících konfliktů. Vstát a hle-

dat, vytrvale volat: 

 

„Přijď, Pane Ježíši, 

ty, kterého národy očekávají, 

a potěš nás svou blízkostí. 

Přijď ty, 

lesku Boží nádhery, ty, 

sílo a moudrosti Boží: 

Proměň noc našeho života v den 

a dej světlo našim očím.“ 

(Sv. Bernard z Clairvaux) 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 8. 8.  
památka sv. Dominika 
Ez 1,2-5.24-28 
Žl 148,1-2.11-12.13.14 
Mt 17,22-27 
Náš Pán se podrobuje a platí 
daň. Ale i to koná jako zna-
mení. Nedává „ze svého“, ale 
skrz Petrovu udici… 
 
ÚTERÝ 9. 8.  
svátek sv. Terezie Benedikty 
od Kříže 
Oz 2,16b.17b.21-22 
Žl 45 (44), 11-12.14-15.16-17  
Mt 25,1-13 
Mnozí se ptají: Kde byl Bůh v 
Osvětimi? Patronka Evropy, 
velká žena židovského náro-
da, nám dává odpověď: za-
snoubení se Hospodinu zna-
mená být s Ním tam, kde je 
zabíjen.  
 
STŘEDA 10. 8.  
svátek sv. Vavřince 
2 Kor 9,6-10 
Žl 112,1-2.5-6.7-8.9 
Jan 12,24-26 
Být tam, kde je Kristus. Tedy 
zvláště v chudých, mezi smut-
nými, s opuštěnými. Tam jsou 
dle jáhna Vavřince pravé po-
klady církve!  
 
ČTVRTEK 11. 8. 
Ez 12,1-12 
Žl 78,56-57.58-59.61-62 
Mt 18,21-19,1 
Falešný obraz Boha jako účet-
ního „má dáti – dal“ způsobu-
je i pokřivené chování k dru-
hým.  
 
PÁTEK 12. 8. 

Ta noc, v níž byli pobiti prvorozenci Egypťanů, 
byla napřed oznámena našim otcům, aby byli 
dobré mysli, když bezpečně poznají, jakým přísa-
hám uvěřili. Pak tvůj lid už očekával záchranu 
spravedlivých a zkázu nepřátel. Neboť čím jsi 
trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás 
povolal. Vždyť skrytě obětovaly zbožné děti dob-
rých rodičů a svorně si uložily božský zákon, že 
svatí budou mít stejný podíl na stejných dobrech 
i stejných nebezpečích, když předtím zazpívali 
chvalozpěvy otců. 

Žalm 33 

Blaze lidu,  
který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 

Radujte se, spravedliví, z Hospodina, – sluší se, 
aby ho dobří chválili. – Blaze národu, jehož Bo-
hem je Hospodin, – blaze lidu, který si vyvolil za 
svůj majetek.  
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – 
nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich 
duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za 
hladu.  
Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše 
pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine, 
tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.  

1. čtení Mdr 18,6-9 

2. čtení Žid 11,1-2.8-19 

Bratři! Víra je podstata toho, v co doufáme, je 
přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se 
našim předkům dostalo pochvaly. Protože Abra-
hám věřil, uposlechl Boží výzvy, aby se vystěho-
val do země, kterou měl dostat v dědičné držení; 
vystěhoval se, ačkoli nevěděl, kam jde. Víra ho 
vedla k tomu, aby se usadil v zaslíbené zemi jako 
cizinec, bydlel ve stanu, podobně jako Izák a Ja-
kub, kterým se dostalo dědictvím stejného přísli-
bu. Čekal totiž na město s pevnými základy, kte-
ré sám Bůh vystaví a založí. I neplodná Sára uvě-
řila, a proto dostala sílu stát se matkou, a to přes 
svůj pokročilý věk, protože se spolehla na toho, 
který ten slib dal. A tak z jednoho muže, a to už 
vetchého, vzešlo tolik potomků jako hvězd na 
nebi a jako písku na mořském břehu, který nikdo 
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Texty k rozjímání 

Ez 16,1-15.60.63 
Iz 12, 2-3.4bcd.5-6 
Mt 19,3-12 
Věrnost v manželství je obra-
zem věrnosti Boha k člověku. 
I v tom máme být jeho obra-
zem. A on také trpí, když vidí 
naše mnohé nevěry a nestá-
lost… 
 
SOBOTA 13. 8. 
Ez 18,1-10.13b.30-32 
Žl 51,12-13.14-15.18-19 
Mt 19,13-15 
Ježíš dává najevo svou souná-
ležitost s dětmi. Kéž dovedu 
jeho velikost přijmout prostě, 
bezprostředně jako dítě. 
 
NEDĚLE 14. 8. 
20. neděle v mezidobí 
Jer 38,4-6.8-10 
Žid 12,1-4 
Lk 12,49-53 

Evangelium Lk 12,32-48 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Neboj se, malé 
stádce! Váš Otec rozhodl, že vám dá království. 
Prodejte svůj majetek a rozdejte na almužnu. 
Opatřte si měšce, které nezpuchřejí, poklad v 
nebi, kterého neubývá, kam se k němu zloděj 
nedostane a kde ho mol nerozežere. Vždyť kde je 
váš poklad, tam bude i vaše srdce. Mějte bedra 
přepásaná a vaše lampy ať hoří, abyste se podo-
bali lidem, kteří čekají na svého pána, až se vrátí 
ze svatby, aby mu hned otevřeli, když přijde a 
zatluče. Blahoslavení služebníci, které pán při 
svém příchodu najde, jak bdí. Amen, pravím 
vám: Přepáše se, pozve je ke stolu, bude chodit  
od jednoho k druhému a obsluhovat je. A když 
přijde po půlnoci nebo při rozednění a nalezne je 
tak, jsou blahoslavení. Uvažte tohle: Kdyby hos-
podář věděl, v kterou hodinu přijde zloděj, nene-
chal by ho prokopat se do domu. I vy buďte při-
praveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy 
se nenadějete.“ Petr se ho zeptal: „Pane, říkáš 
toto podobenství jenom nám, nebo všem?“ Pán 
řekl: „Kdo je tedy ten věrný a rozvážný správce, 
kterého pán ustanoví nad svým služebnictvem, 
aby jim dával včas příděl jídla? Blaze tomu slu-
žebníku, kterého pán při svém příchodu najde, že 
to dělá! Opravdu, říkám vám: Ustanoví ho nad 
celým svým majetkem. Kdyby si však onen slu-

nespočítá. Tito všichni umírali s vírou, i když se 
nedočkali toho, co bylo slíbeno: jen zdáli to vidě-
li a radostně vítali a prohlašovali, že jsou na zemi 
jenom cizinci a přistěhovalci. Když tak mluvili, 
dávali tím najevo, že pravou vlast teprve hledají. 
Kdyby měli na mysli tu, z které se odstěhovali, 
měli by přece dost času se tam vrátit. Ale oni 
toužili po lepší vlasti, totiž nebeské. Proto se ani 
Bůh za ně nestydí a nazývá se jejich Bohem a 
připravil jim město. Protože měl Abrahám víru, 
přinesl Izáka v oběť, když ho Bůh zkoušel. Své-
ho jediného syna chtěl obětovat, třebaže mu bylo 
slíbeno: ‘Od Izáka budeš mít potomky.’ On totiž 
uvažoval takto: Bůh má dost moci, aby vzkřísil 
třebas i mrtvé. Proto také Izáka dostal nazpátek i 
jako předobraz. 

Evangelium Lk 12,32-48 

žebník pomyslil: ‘Můj pán 
hned tak nepřijde,’ a začal 
tlouci čeledíny a děvečky, jíst, 
pít a opíjet se, přijde pán toho 
služebníka v den, kdy to neče-
ká, a v hodinu, kterou netuší, 
ztrestá ho a odsoudí ho ke 
stejnému údělu s nevěřícími. 
Služebník, který zná vůli své-
ho pána, a přece nic podle 
jeho vůle nepřipraví a nezaří-
dí, dostane mnoho ran. Ten 
však, kdo ji nezná, a udělá to, 
co zasluhuje bití, dostane jich 
méně. Kdo mnoho dostal, od 
toho se mnoho očekává, a 
komu se mnoho svěřilo, od 
toho se bude víc žádat.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               7.8. – 14.8.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     7.8. 
Út      9.8. 
 
St     10.8. 
Pá    12.8. 
 
Ne   14.8.  

Ke cti Boha Otce - Otce celého světa 
Za účastníky farního minitábora a  
jejich vedoucí 
8:00 Za † Vlastu Silberovou 
Za †  Dagmar Schindlerovou  
a požehnání pro živou rodinu 
Za † bratra a švagrovou 

Ne     7.8. 
 
St     10.8. 
 
So    13.8. 

7:30 Za † Štefana Matušku, rodiče  
z obou stran a za rodinu Stiboříkovu 
Za † a živou rodinu Golovu,  
Inemannovu a Čížovu 
17:00 Za † a živou rodinu Minárikovu 
a Vaňkovu 

Ne     7.8. 
Čt    11.8. 
So   13.8.  

Kříž 
_____________________ 
18:00 Za † Václava Sokola 

So     6.8. 
Út      9.8. 
Ne   14.8.  

17:00 _____________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Růčku, rodiče a živou  
rodinu 

So     6.8. 
Ne   14.8.  

18:00 Mše svatá za farnost 
Za † Marii Minaříkovu, manžela, syny 
a za † rodinu Melarovu 

Děrné 

♣ Prázdninový pořad boho-
služeb: Sobota 13. 8. - Děrné 
- 17:00, Lukavec - 18:00 
Neděle 14. 8. - Stachovice - 
7:30, Fulnek - 9.00, Vrchy - 
10:30 
♣ V úterý při mši svaté ve 
Stachovicích ve Fulneku bu-
deme slavit svátek sv. Terezie 
Benedikty od Kříže, panny a 
mučednice, patronky Evropy. 
♣ 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 pomníku Padlých 
v Jerlochovicích v 13:45, od-
chod 14:00, program na místě 
začne v 15:00  (požehnání a 
modlitba za místní obec).  
♣ Od úterý do neděle bude 
probíhat v Hradci Králové 
Celostátní setkání mládeže. 
Na toto setkání se chystají 
také mladí z naší farnosti. 
Prosíme o modlitbu nejen za 
ně, ale také organizátory, za 
celé setkání a všechny účast-
níky. Hlavní programy bude 
vysílat Tv NOE a radio Pro-
glas. 
Modlitba za CSM  
Svatý Bože, dej, aby se mladí 
lidé dobře připravili na celo-
státní setkání. Aby zakusili 
Tvou přítomnost ve společen-
ství a načerpali inspiraci do 
každodenního života. A nám 
všem dej sílu, abychom byli 
Tvými svědky. O to Tě s dů-
věrou prosíme skrze Krista, 
našeho Pána. Amen.    


