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D E N   P Á N Ě 
20. neděle v mezidobí                           14. srpna                                           neprodejné  

Papež František - Ježíš přišel oddělovat dobro od zla 

V dnešním evangeliu upozorňuje Ježíš 
učedníky, že nastala chvíle rozhodnutí. 
Jeho příchod na svět je totiž mezníkem 
zásadních rozhodnutí. Rozhodnutí pro 
evangelium je neodkladné. A k lepšímu 
pochopení tohoto svého odkazu používá 
Ježíš obrazu ohně, který přinesl na zem. 
Říká: »Oheň jsem přišel vrhnout na zem, 
a jak si přeji, aby už vzplanul« (v.49). 
Tato slova mají pomoci 
učedníkům vzdát se veš-
keré lenosti, apatie, 
lhostejnosti a uzavře-
nosti a přijmout oheň 
Boží lásky, která – jak 
podotýká sv. Pavel – »je 
nám vylita do srdce skr-
ze Ducha svatého«. Prá-
vě Duch svatý totiž pů-
sobí, že máme rádi Bo-
ha a bližního, a Ducha svatého všichni 
nosíme v sobě. 
Ježíš zjevuje svým přátelům - a také 
nám - svoje nejvroucnější přání: přinést 
na zem oheň Otcovy lásky, která rozně-
cuje život a skrze niž je člověk spasen. 
Ježíš nás volá, abychom ve světě šířili 
oheň, díky němuž budeme rozpoznáni 
jako Jeho opravdoví učedníci. Oheň lás-
ky, který roznítil ve světě Kristus skrze 
Ducha svatého, je ohněm, který nezná 
hranic a je všeobecný. Bylo to patrné již 
od prvních dob křesťanství: svědectví 
evangelia se šířilo jako blahodárný po-
žár, překonávající každé rozdělení mezi 
jednotlivci, sociálními kategoriemi, lid-

mi a národy. Svědectví evangelia pálí, spa-
luje každou formu partikularismu a uchová-
vá lásku, aby byla otevřena všem 
a nakloněna chudým a vyloučeným. 
Přilnutí k ohni lásky, který Ježíš přinesl na 
zem, proniká celou naši existenci a požadu-
je, abychom se klaněli Bohu a byli ochotni 
sloužit bližnímu. Adorovat Boha a ochotně 
sloužit bližnímu. Za prvé: adorovat Boha 

znamená naučit se této 
modlitbě klanění čili ado-
raci, na kterou nezřídka 
zapomínáme. Proto vy-
bízím všechny, aby objevo-
vali krásu adorace a často 
tuto modlitbu konali. Za 
druhé: ochota sloužit bliž-
nímu. S obdivem myslím 
na četné komunity a skupi-
ny mladých, kteří se i bě-

hem léta věnují této službě ve prospěch 
nemocných, chudých a postižených. 
K životu podle evangelního ducha je zapo-
třebí, aby se vedle stále nových potřeb, jež 
ve světě vyvstávají, vyskytovali i Kristovi 
učedníci, kteří dovedou odpovídat novými 
charitativními iniciativami. A takto – kla-
něním se Bohu a službou bližnímu, obojím 
zároveň – se evangelium projevuje opravdu 
jako oheň, který zachraňuje a mění svět 
tím, že mění srdce každého. 
Z tohoto hlediska je pochopitelný Ježíšův 
výrok z dnešního úryvku, který se zprvu 
může jevit jako zarážející: »Myslíte, že 
jsem přišel dát mír na zemi? Ne, říkám 
vám, ale rozdělení«. On přišel „rozdělovat 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 15. 8. slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie 

Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab 

Žl 45,10b.11a+12a.16 

1 Kor 15,20-27a 

Lk 1,39-56 

Podobně jako žena oděná 

sluncem je církev těhotná 

Kristem. Kéž jeho poselství 

na přímluvu jeho Matky 

dobře neseme! 

 

ÚTERÝ 16. 8. 

Ez 28,1-10 

Dt 32,26-27ab. 

27cd-28.30.35cd-36ab 

Mt 19,23-30 

Vždy špatně skončí, když se 

lidé staví na Boží místo. V 

minulém století jsme se o 

tom přesvědčili. Platí to 

ovšem i pro mě a v malič-

kostech… 

 

STŘEDA 17. 8. 

Ez 34,1-11 

Žl 23,1-3a.3b-4.5.6 

Mt 20,1-16 

Pastýř, který nesleduje a ne-

vidí přání svého Pána, ale 

jde za vlastní seberealizací, 

se nesmí divit, že mu Pán 

stádce odejme. Jsem ochoten 

pochopit znamení doby a 

vstoupit na nové cesty, je-li 

to zapotřebí?  

 

Úředníci řekli králi: „Ať je zabit tento člověk, 
neboť oslabuje ruce bojujícího mužstva, které 
zůstalo v tomto městě, i ruce všeho lidu, když k 
nim mluví takové řeči, protože nehledá tento člo-
věk blaho tohoto lidu, ale jeho neštěstí.“  
Král Sidkijáh řekl: „Hle, je ve vašich rukou“ – 
neboť král proti nim nic nezmohl. Vzali tedy Je-
remiáše a uvrhli ho do cisterny královského prin-
ce Malkijáha, která byla ve vězeňském dvoře; 
spustili Jeremiáše po provazech do cisterny, ve 
které nebyla voda, ale jen bahno; a Jeremiáš za-
padl do bláta.  
Etiopan Ebedmelech vyšel z královského paláce 
a řekl králi: „Můj pane, králi, tito muži se dopus-
tili zlého činu vším, co spáchali proti proroku 
Jeremiášovi, když ho vsadili do cisterny. Umře v 
ní hladem, neboť v městě už není chléb.“  
Tu rozkázal král Etiopanu Ebedmelechovi: 
„Vezmi s sebou odtud tři muže a vytáhni proroka 
z cisterny, dřív než umře.“ 

Papež František  

ohněm“. Rozdělovat co? Dobro od zla, spravedli-
vé od nespravedlivého. V tomto smyslu přišel 
rozdělovat, způsobit krizi - leč uzdravující - 
v životě svých učedníků, totiž zpřetrhat laciné 
iluze těch, kdo věří, že mohou slučovat křesťan-
ský život a zesvětštění, křesťanský život a kom-
promisy všeho druhu, náboženskou praxi a jedná-
ní směřující proti bližnímu. Někteří si myslí, že 
lze spojit náboženskou praxi a pověrčivost, když 
údajní křesťané chodí za věštcem či věštkyní a 
nechávají si hádat z ruky! To je pověra, to není 
od Boha. Je třeba nežít pokrytecky, nýbrž být 
ochotni zaplatit za koherentní rozhodnutí. Každý 
z nás by měl v životě usilovat o tento postoj dů-
slednosti, totiž platit za to, že důsledně dbá evan-
gelia. Koherentní evangelium. Je totiž dobré říkat 
si křesťané, ale především je třeba být křesťany 
v konkrétních situacích a dosvědčovat evangeli-
um, jehož podstatou je láska k Bohu a k bratřím. 

1. čtení Jer 38,4-6.8-10 
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Texty k rozjímání Žalm 40 

Hospodine, na pomoc mi pospěš! 
 
Pevně jsem doufal v Hospodina, – on se ke mně 
sklonil a vyslyšel mé volání.  
Vytáhl mě z podzemní jámy, z bahnitého kalu, – 
na skálu postavil mé nohy, dodal síly mým kro-
kům.  
Novou píseň vložil mi do úst, – chvalozpěv naše-
mu Bohu. – Mnozí to uvidí a nabudou úcty, – 
budou doufat v Hospodina.  
Já jsem jen chudák a ubožák, – ale Pán se o mě 
stará. – Tys můj pomocník, můj zachránce: – ne-
prodlévej, můj Bože!  

ČTVRTEK 18. 8.  

Ez 36,23-28 

Žl 51,12-13.14-15.18-19 

Mt 22,1-14 

Pán sám projeví svou moc! 

S naším kamenným srdcem 

toho moc nezvládneme. Ne-

ohrožuje mé svědectví právě 

ztráta lidskosti?  
 

PÁTEK 19. 8. 

Ez 37,1-14 

Žl 107,2-3.4-5.6-7.8-9 

Mt 22,34-40 

Pádná odpověď i pro mě, 

když mi svědomí něco vyčí-

tá: milovat Pána opravdu 

celým srdcem, a druhé jako 

sám sebe! Ne míň, ale ani ne 

víc… 
 

SOBOTA 20. 8.  

Ez 43,1-7a 

Žl 85,9ab+10.11-12.13-14 

Mt 23,1-12 

Příslib Jeho přítomnosti se 

naplňuje v církvi. On vchází 

branou, která je pro něj ote-

vřená, i když je město opev-

něné.  

 
NEDĚLE 21. 8. 

21. neděle v mezidobí 

Iz 66,18-21 

Žid 12,5-7.11-13 

Lk 13,22-30 

  

Evangelium Lk 12,49-53 

Ježíš řekl svým učedníkům:  
„Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, 
aby už vzplanul! V křest mám být ponořen, a jak 
je mi úzko, než bude vykonán!  
Myslíte, že jsem přišel dát mír na zemi? Ne, ří-
kám vám, ale rozdělení. Od nynějška totiž bude 
rozděleno pět lidí v jednom domě: tři proti dvě-
ma a dva proti třem. Budou rozděleni otec proti 
synovi a syn proti otci, matka proti dceři a dcera 
proti matce, tchyně proti snaše a snacha proti 
tchyni.“ 

2. čtení Žid 12,1-4 

Bratři! Nesmírné je množství těch, kteří se na nás 
dívají! Odhoďme proto všechno, co by nás moh-
lo zatěžovat, hřích, do kterého se člověk snadno 
zaplete, a vytrvale běžme o závod, který je nám 
určen. Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše 
víra pochází a on ji vede k dokonalosti.  
Místo radosti, která se mu nabízela, vzal na sebe 
kříž a nic nedbal na urážky; nyní sedí po pravé 
straně Božího trůnu.  
Myslete na toho, který snesl, když mu hříšní lidé 
prudce odporovali, abyste neumdlévali a vnitřně 
neochabovali. Vždyť jste v boji proti hříchu ještě 
nekladli odpor až do krve. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             14.8. – 21.8.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   14.8. 
Po   15.8. 
Ne   21.8.  

Za † bratra a švagrovou 
18:00________________________ 
Děkovná mše svatá za službu otce  
Jana ve farnosti s prosbou o Boží 
ochranu v kněžské službě 

So   13.8. 
 
Ne   21.8.  

17:00 Za † a živou rodinu Minárikovu 
a Vaňkovu 
Za † Pavla Vávru a † a živou rodinu 
Vávrovu 

So   13.8. 
Ne   21.8.  

18:00 Za † Václava Sokola 
Za † manžele Brožovy 
 

Ne   14.8. 
 
Ne   21.8.  

Za † Josefa Růčku, rodiče a živou  
rodinu 
Za † Dášu Moravcovou, Karla Růčku 
a živou rodinu 

Ne   14.8. 
 
Ne   21.8.  

Za † Marii Minaříkovu, manžela, syny 
a za † rodinu Melarovu 
Za † Hermínu Seidlerovou, manžela, 
dceru Alenu, rodiče a prarodiče 

Děrné 

♣ Dnes odpoledne v 15 hodin 
zveme do kostela 
v Jerlochovicíh na poutní mši 
svatou k Panně Marii Nanebe-
vzaté. 
♣ Ve farním kostele budeme 
slavit tuto slavnost při mši 
svaté v pondělí 15. srpna  
v 18 hodin. Všichni jste zváni. 
♣ Zítra začíná farní minitábor, 
myslete na naše děti a celý 
realizační tým ve svých mod-
litbách. 
♣ V tomto týdnu od úterý do 
soboty nebudou ve Fulneku 
slouženy mše svaté. Mše sva-
tá nebude také ve Stachovi-
cích, v Děrném a v Lukavci. 
♣ V neděli 21. srpna bude 
pravidelný pořad bohoslužeb. 

Modlitba za minitábor 

Dobrý Bože, 
děkujeme Ti za tábor, který je 
setkáním dětí a mládeže naší 
farnosti. Svěřujeme Ti odhod-
lání vedoucích být dobrým 
týmem a vzorem pro děti  
a snahu, aby děti byly na tá-
boře šťastné a cítily se dobře. 
Prosíme Tě, aby mezi dětmi a 
vedoucími vládly dobré přá-
telské vztahy. Dej, ať se na 
táboře, nikdo nad nikým ne-
vyvyšuje, ať si všichni doká-
žou naslouchat, vzájemně  
se povzbuzovat a překonávat 
sami sebe. Prosíme Tě, aby 
prožité společenství bylo kaž-
dému povzbuzení ve víře  
v Tebe. Amen. 


