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D E N   P Á N Ě 
21. neděle v mezidobí                          21. srpna                                           neprodejné  

K zamyšlení 

Nedávný Coubertinův nástupce Killanin 
(bývalý předseda Mezinárodního olym-
pijského výboru) řekl: „Za olympijské 
ideály stojí za to bojovat!“. I za vlast 
stojí za to bojovat, za pošlapanou čest 
rodiny, za uplatnění svého práva, za děti, 
za svobodu. A stojí ti 
za to bojovat a usilovat 
o život s Kristem? Ne-
dáváš za to jen drobty? 
A možná je na místě se 
ptát, proč dáváš drobty 
(pokud vůbec): není to 
tím, že „nevidíš“ veli-
kost ideálu evangelia? 
(na rozdíl od jiných 
ideálů). Každý usiluje o 
to, co poznává jako 
dobré – čím lepší, tím 
větší úsilí. A Ježíš toto 
ví velice dobře, proto 
nám předkládá dva dů-
vody, proč usilovat o 
život podle evangelia (a 
o společenství s ním). 
Jeden důvod je negativ-
ní, druhý je pozitivní. 
Ten negativní: nezůstat 
jednou venku, kde bude jen bolest a 
pláč. Pozitivní: vejít na hostinu, setkat se 
svými drahými. A hostina znamená… 
bezstarostnost, hojnost, veselí a jásot, 
společenství, pohoda, jistota. 
Usilovat, bojovat – co to znamená? Na 
pomoc nám přichází Pavel: „Nevíte 

snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží 
sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? 
Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník 
se podrobuje všestranné kázni. Oni to pod-
stupují pro pomíjitelný věnec, my však pro 
věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako 

bez cíle; bojuji ne tak, 
jako bych dával rány do 
prázdna.“ (1 Kor 9,24-
26) Opakem úsilí je ne-
tečnost, indiference. Pla-
vání podle proudu. Život 
podle toho, jak „to při-
jde“. Život bez smyslu, 
zmatené poletování sem a 
tam. 
Znamená to, že evangeli-
um je jen vypětí sil, za-
tnutí zubů, sparťanská 
výchova? To by opět ne-
bylo evangelní. Samotný 
Ježíš uměl odpočívat. Jak 
správně řekl sv. Jan 
Evangelista, když se je-
den náhodný kolemjdoucí 
podivil, že tak svatý muž 
si hraje s koroptví: 
„Struna luku nesmí být 

stále napnutá, jinak praskne“ (tak podle 
jedné legendy). Někdy je čas „usilovat“, 
vydat své síly dobrému dílu (z lásky k bliž-
ním, ke Kristu), usilovat o osvobození od 
nějaké závislosti, někdy je čas si oddech-
nout – vychutnat si krásy přírody, Boží 
blízkosti, přátelství.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 22. 8. 
2 Sol 1,1-5.11b-12 
Žl 96,1-2a.2b-3.4-5 
Mt 23,13-22 
Dokážeme Pána reprezentovat 
jako křesťané v Soluni? 
Vždyť po osmi stech letech 
právě odtud přišli naši věroz-
věstové… Bude jeho jméno 
oslaveno i skrze nás? 
 
ÚTERÝ 23. 8. 
2 Sol 2,1-3a.14-17 
Žl 96,10.11-12.13 
Mt 23,23-26 
Falešné zprávy a popletení 
hlav není tedy nic nového. 
Obrana proti tomu je podob-
ná, jako tenkrát: dobrý čin i 
slovo!  
 
STŘEDA 24. 8.  
Svátek sv. Bartoloměje 
Zj 21,9b-14 
Žl 145,10-11.12-13ab.17-18 
Jan 1,45-51 
Dokážeme my někomu přiblí-
žit Ježíše? Dokážeme k němu 
přivést někoho poctivého, ve 
kterém „není lsti“?  
 
ČTVRTEK 25. 8.  
1 Kor 1,1-9 
Žl 145,2-3.4-5.6-7 
Mt 24,42-51 
Korint, bohaté přístavní měs-
to, známé svým neřestným 
životem. Vždy je těžší zvěsto-
vání a následování tam, kde je 
hojnost a nadbytek. Kde ni-
kdo na „radostnou zvěst“ ne-
čeká, a přesto po ní touží… 
PÁTEK 26. 8.  
1 Kor 1,17-25 
Žl 33,1-2.4-5.10-11 
Mt 25,1-13 
Nauka o kříži je i dnes v roz-

Toto praví Hospodin: „Znám jejich skutky a je-
jich myšlenky. Přijdu, abych shromáždil všechny 
národy a jazyky. Přijdou a uzří mou slávu. Udě-
lám na nich znamení a pošlu některé z těch, kdo 
se zachrání, k národům Taršíše, Putu, Ludu, Me-
šechu, Rošu, Tubalu, Javanu, k dálným ostro-
vům, k těm, kteří o mně neslyšeli mluvit a nevi-
děli mou slávu. 
Budou hlásat národům mou slávu. Přivedou 
všechny vaše bratry ze všech národů jako dar 
Hospodinu na koních, na vozech, na nosítkách, 
na mezcích a na dromedárech na mou svatou ho-
ru do Jeruzaléma – praví Hospodin – jako když 
synové Izraele přinášejí v čistých nádobách dary 
do Hospodinova domu. A také z nich si vezmu 
kněze a levity“ – praví Hospodin. 

Bratři! Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje 
jako své syny: „Když tě Pán vychovává, můj sy-
nu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mys-
li, když tě kárá. Pán totiž trestá toho, koho má 
rád, a šlehá každého, koho uznává za svého sy-
na.“  
V té kázni vytrvejte! Bůh s vámi jedná jako se 
svými syny. Vždyť kterého syna otec nekárá?  
Pokud ovšem taková přísná výchova trvá, nezdá 
se radostná, nýbrž bolestná, ale potom to nese 
těm, kdo jí prošli, ovoce míru, totiž spravedlnost. 
Posilněte proto ochablé ruce a klesající kolena. 
Připravte pro své kroky přímé stezky, aby se 
chromý úd nevymkl, ale spíše uzdravil. 

1. čtení Iz 66,18-21 

2. čtení Žid 12,5-7.11-13 

Žalm 117 

Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.  
 
Chvalte Hospodina, všichni lidé, – oslavujte ho, 
všechny národy.  
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrden-
ství – a Hospodinova věrnost trvá navěky.  
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poru s životním stylem naší 
bohaté společnosti. Dnes bu-
du víc myslet na pronásledo-
vané křesťany, kteří teorii o 
kříži potvrzují svým životem.  
 
SOBOTA 27. 8.  
Památka sv. Moniky 
1 Kor 1,26-31 
Žl 33,12-13.18-19.20-21 
Mt 25,14-30 
Mohu mít radost z toho, že 
Pán „zahanbuje mocné“. A 
děkuji, že o Něm vím! Může 
mě to naplnit pokorou, ale i 
sebevědomím… 
 
NEDĚLE 28. 8. 
22. neděle v mezidobí 
Sir 3,19-21.30-31  
Žid 12,18-19.22-24a 
Lk 14,1.7-14 

Evangelium Lk 13,22-30 

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k 
vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma.  
Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo bu-
dou spaseni?“  
Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsný-
mi dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude sna-
žit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu 
zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a za-
čnete tlouci na dveře a volat: ‘Pane, otevři nám!’, 
odpoví vám: ‘Neznám vás, odkud jste.’  
Tu začnete říkat: ‘Vždyť jsme s tebou jedli a pili 
a učil jsi u nás na ulicích!’  
Ale on vám odpoví: ‘Nevím, odkud jste. Pryč 
ode mě, všichni jste páchali nepravosti!’ Tam 
bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abra-
hám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím 
království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou 
od východu a od západu, od severu a od jihu a 
zaujmou místo u stolu v Božím království.  
Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou 
první, kteří budou posledními.“ 

Pomocný duchovní - Jacek Domański 

Do děkanátu Bílovec byl apoštolským adminis-

trátorem Mons. Martinem Davidem ustanoven 

nový pomocný duchovní o. Jacek Domański, kte-

rý bude mimo jiné také vypomáhat v naší farnos-

ti. 

Otec Jacek předchozí 4 roky působil v Ostravě – 

Třebovicích. Byl farářem celých 19 let (Vrbno 

pod Pradědem, Bohumín, Sudice). A úplně nejpr-

ve po vysvěcení kaplanem v Jablunkově a jáhen-

ský rok prožil v Novém Jičíně.  

Pochází z Polska z města Biesko-Biala. V České 

republice je už od roku 1994, kdy přijel  

do 4. ročníku kněžského semináře v Olomouci. 

První 3 ročníky vystudoval v Krakově. Jáhenské 

svěcení přijal v roce 1996 v Olomouci. Kněžské 

svěcení v roce 1997 v Ostravě, bylo to první 

kněžské svěcení v nové diecézi.  

Ohlášky 

♣ Děkujeme všem, kteří  
se postarali o naše děti na far-
ním minitáboře. 
♣ Prázdninový pořad boho-
služeb: 
Sobota 27. 8.   
Stachovice - 17:00  
Vrchy - 18:00 
Neděle 28. 8.  
Děrné - 7:30 
Fulnek - 9.00 
Lukavec - 10:30 
♣ Ve středu slavíme svátek 
svatého Bartoloměje, apošto-
la. Zveme na mši svatou  
do Fulneku a Děrného. 
♣ Na mši svatou, při které 
budeme děkovat za dobu 
prázdnin a dovolených a  vy-
prošovat Boží požehnání  
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Ohlášky Úmysly mší svatých             21.8. – 28.8.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   21.8. 
 
 
Út    23.8. 
St    24.8. 
Pá   26.8. 
Ne   28.8.  

Děkovná mše svatá za službu otce  
Jana ve farnosti s prosbou o Boží 
ochranu v kněžské službě 
Za † bratra Ludvíka, manželku a syny 
8:00 Za duše v očistci 
Za † Ludvíka Kovala 
Za † Gerharda Klosse, za † syna,  
požehnání  pro živou rodinu 

Ne   21.8. 
 
St    24.8. 
 
Ne   28.8.  

Za † Pavla Vávru a † a živou rodinu 
Vávrovu 
Za † Oldřišku Daňovou, manžela, dva 
syny a za živou rodinu 
7:30 Za † rodiče Kovařčíkovy a bratra  
Pavla 

Ne   21.8. 
Čt    25.8. 
Ne   28.8.  

Za † manžele Brožovy 
Mše svatá za farnost 
Za † Františka Pavlíka a rodiče 

Ne   21.8. 
 
Út    23.8. 
 
So   27.8.  

Za † Dášu Moravcovou, Karla Růčku 
a živou rodinu 
Za † Kristýnu Hrstkovou, manžela, 
děti a živou rodinu 
17:00  _______________________ 

Ne   21.8. 
 
So   27.8.  

Za † Hermínu Seidlerovou, manžela, 
dceru Alenu, rodiče a prarodiče 
18:00 Za † Jiřího Kukola, rodiče  
a za † rodinu Šindlerovu 

Děrné 

v novém školním a kateche-
tickém roce, zveme v pátek  
2. září v 17 hodin do farního 
kostela. Po mši svaté bude 
setkání na farní zahradě.  
♣ Svátostné manželství uza-
vřou 3. září v kostele sv. Petra 
a Pavla ve Vražném Jaromír 
Feilhauer z Děrného a Anežka 
Orságová z Vražného. Bůh 
žehnej jejich lásce. 
♣ Vážení rodiče, také 
v letošním školním a kateche-
tickém roce nabízíme pro va-
še děti výuku náboženství, 
která bude probíhat během 
týdne v odpoledních hodinách 
na faře. Výuku náboženství 
nabízíme pro každého. Mo-
hou se přihlásit i nepokřtěné 
děti. Přihlášku najdete  
v každém kostele a také na 
www.farnostfulnek.cz. Vypl-
něnou přihlášku můžete poslat 
e-mailovou adresu 
rkf.fulnek@doo.cz nebo ode-
vzdat v zákristii.  
♣ V neděli 28. srpna se odpo-
ledne od 15 hodin na farní 
zahradě uskuteční akce Lou-
čení dětí s prázdninami. Sr-
dečně zveme děti a jejich ro-
diče a prarodiče. Čekají na 
vás hry, soutěže, táborák, ob-
čerstvení. Jedná se o další 
akci v rámci setkání českých  
a ukrajinských dětí i dospě-
lých, žijících nyní ve Fulneku 
a okolí. Prosíme ženy o nape-
čení buchet či slaných nebo 
sladkých pamlsků. Děkujeme. 
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