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D E N   P Á N Ě 
22. neděle v mezidobí                          28. srpna                                           neprodejné  

Papež František - Jen pokora umožňuje navazovat autentické vztahy 

Evangelium této neděle nám prezentuje 
Ježíše během návštěvy v domě jednoho 
z předních farizeů. Ježíš zpozoroval, jak 
se pozvaní snaží vybírat si přední místa. 
Je to poměrně častý jev i v naší době a 
nejenom mezi hosty pozvanými 
k obědu. Obvykle se vyhledávají přední 
místa na potvrzení domnělé nadřazenosti 
jedněch nad druhými. Ve skutečnosti 
však tato snaha 
o získání před-
ních míst po-
škozuje spole-
čenství jak ob-
čanské, tak cír-
kevní, protože 
boří bratrství. 
V této situaci 
Ježíš vypráví 
dvě krátká po-
dobenství. 
První je urče-
no tomu, kdo je pozván na hostinu, a 
vybízí jej, aby nehledal přední místo, 
protože by »mohl být pozván někdo 
vzácnější než ty, a ten, kdo pozval tebe i 
jeho, by přišel a řekl ti: „Uvolni mu, 
prosím, místo“ a jdi dozadu! Tu bys mu-
sel s hanbou zaujmout poslední místo«. 
Ježíš totiž učí opačnému postoji: »Když 
budeš pozván, jdi si sednout na poslední 
místo, takže až přijde ten, který tě 
pozval, řekne ti: „Příteli, pojď si sednout 
dopředu!«. Netřeba tedy iniciativně usi-
lovat o pozornost a vážnost druhých, 

nýbrž spíše ji dopřát těm druhým. Ježíš 
nám neustále ukazuje cestu pokory – musí-
me se učit pokoře – protože je to ta nejvíce 
autentická cesta, která rovněž umožňuje 
navazovat autentické vztahy.  
V druhém podobenství se Ježíš obrací 
na toho, který zve, a poukazuje na způsob 
výběru pozvaných. Říká: »Když strojíš 
hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a 

slepé. A budeš 
blahoslavený, pro-
tože oni ti nemají 
čím oplatit«. Také 
tady jde Ježíš zcela 
proti proudu a jako 
vždy vyjevuje lo-
giku Boha Otce. A 
dodává také klíč, 
umožňující výklad 
jeho slov. Jaký 
klíč? Zaslíbení. 
Budeš-li si tak po-

čínat, »dostaneš odměnu při vzkříšení spra-
vedlivých«. To znamená, že kdo bude takto 
jednat, bude mít božskou odměnu, která je 
mnohem vyšší než ta lidská. „Udělám ti 
laskavost a ty mně taky“ – to není křesťan-
ské. Pokorná štědrost je křesťanská. Lidská 
odměna obvykle vztahy falšuje a komercia-
lizuje. Zavádí osobní zájem do vztahu, kte-
rý by měl být štědrý a zdarma. Ježíš vybízí 
k nezištné štědrosti, aby nám otevřel cestu 
k radosti mnohem větší, radosti z účasti na 
lásce samého Boha, který nás všechny oče-
kává na nebeské hostině. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 29. 8. památka 

Umučení sv. Jana Křtitele 

Jer 1,17-19  

Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17  

Mk 6,17-29  

 „Není dovoleno“ – nekom-

promisní varování, které je 

úkolem církve i dnes. Pokud 

to nedovede, nebo nechce, 

ztrácí hlavu.  

 

ÚTERÝ 30. 8.  

1 Kor 2,10b-16 

Žl 145,8-9.10-11. 

12-13ab.13cd-14 

Lk 4,31-37 

Pověst, která se o Ježíšovi 

rozšířila, vycházela z jeho 

mocných činů. Tichá láska, 

kterou mu my máme projevit, 

vychází z vnímavosti k tomu, 

čím vším nás zahrnuje. 

 

STŘEDA 31. 8.  

1 Kor 3,1-9 

Žl 33,12-13.14-15.20-21 

Lk 4,38-44 

Uzdravení nejen z horečky, 

nám je třeba i uzdravení vzta-

hů! Petrova tchyně vstává a je 

připravena obsluhovat, věno-

vat se druhým.  

 

ČTVRTEK 1. 9.  

1 Kor 3,18-23 

Synu, dělej své práce v skromnosti, a budeš milo-
ván bohumilými lidmi. Čím jsi větší, tím víc se 
pokořuj, a před Pánem nalezneš milost. Neboť 
veliká je moc Pána, je slaven pokornými lidmi.  
Pro ránu domýšlivce není uzdravení, neboť se v 
něm uchytilo ošklivé býlí. Rozumné srdce chápe 
poučné výroky, moudrý člověk touží po pozor-
ných posluchačích. 

Bratři! Nepřistoupili jste k hmotné hoře, z které 
šlehal oheň a která byla zahalena mračnou tem-
notou a bouří, a přitom za zvuku trouby byly pro-
hlášeny předpisy. Když to všechno Izraelité sly-
šeli, zdráhali se poslouchat a prosili, aby Bůh už 
k nim nemluvil.  
Vy však jste přistoupili k hoře Siónu a k městu 
živého Boha, k nebeskému Jeruzalému: ke shro-
máždění obrovského množství andělů a k obci 
prvorozenců, kteří jsou zapsáni v nebi; přistoupili 
jste k soudci, Bohu všech, k duším spravedli-
vých, kteří už dosáhli cíle, a k Ježíši, prostřední-
ku nové smlouvy. 

1. čtení Sir 3,19-21.30-31  

Evangelium Lk 14,1.7-14 

2. čtení Žid 12,18-19.22-24a 

Žalm 68 

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. 
 
Spravedliví se radují, jásají před Bohem – a vese-
lí se v radosti. – Zpívejte Bohu, velebte jeho jmé-
no, – jeho jméno je Hospodin.  
Otec sirotků, ochránce vdov – je Bůh ve svém 
svatém příbytku. – Bůh zjednává opuštěným do-
mov, – vězně vyvádí k šťastnému životu.  
Seslal jsi hojný déšť, Bože, na své dědictví, – 
vzkřísils je, když zemdlelo. – Usadilo se v něm 
tvoje stádce, – ve své dobrotě ses postaral o 
chudáka, Bože!  

Když Ježíš přišel v sobotu do domu jednoho z 
předních farizeů, aby tam pojedl, dávali si na něj 
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Texty k rozjímání 

Žl 24,1-2.3-4ab.5-6 

Lk 5,1-11 

Rybáři mohli být tvrdohlaví a 

neposlechnout. Kéž projevím 

Pánu svou ochotu nechat se 

vést! Nejen když je situace 

beznadějná.  

 

PÁTEK 2. 9. 

1 Kor 4,1-5 

Žl 37,3-4.5-6.27-28.39-40 

Lk 5,33-39 

Jsem schopen pochopit, že 

Kristovo poselství je nutné 

přinést do současné doby? 

Nejsem pohoršen, když se o 

to druzí snaží?  

 

SOBOTA 3. 9. 

1 Kor 4,6-15 

Žl 145,17-18.19-20.21 

Lk 6,1-5 

Trháním klasů porušovali 

učedníci sobotní klid. Nepat-

řím k těm, kdo by dnes Pánu 

vytýkali „porušení předpisů“? 

Nezredukovali jsme nábožen-

ství na úzkostlivé plnění při-

kázání? 

 

NEDĚLE 4. 9. 

23. neděle v mezidobí 

Mdr 9,13-18 

Flm 9b-10.12-17 

Lk 14,25-33 

Ohlášky  

♣ Dnes odpoledne se od 15 hodin na farní zahra-
dě uskuteční akce Loučení dětí s prázdninami. 
Srdečně zveme děti a jejich rodiče a prarodiče.  
♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 3. 9.  
Děrné - 18:00  
Neděle 4. 9.  
Stachovice - 7:30 
Fulnek - 9.00 
Lukavec - 10:30 
♣ Na mši svatou, při které budeme děkovat za 
dobu prázdnin a dovolených a  vyprošovat Boží 
požehnání v novém školním a katechetickém ro-
ce, zveme v pátek 2. září v 17 hodin do farního 
kostela. Nácvik písní v 16 hodin. Po mši svaté 
bude setkání na farní zahradě. Občerstvení si za-
jistí tentokrát každý sám (párky, něco dobrého, 
nealko …).  
♣ Na tento týden připadá první pátek v měsíci. V 

pozor.  
On si všiml, jak si hosté vybírají přední místa. 
Řekl jim tedy toto poučení: „Až budeš od někoho 
pozván na svatební hostinu, nesedej si na přední 
místo. Mohl by být od něho pozván někdo vzác-
nější než ty, a ten, kdo pozval tebe i jeho, by při-
šel a řekl ti: ‘Uvolni mu místo!’ Tu bys musel s 
hanbou zaujmout poslední místo.  
Ale když budeš pozván, jdi si sednout na posled-
ní místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řek-
ne ti: ‘Příteli, pojď si sednout dopředu!’ To ti 
bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. 
Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a 
kdo se ponižuje, bude povýšen.“  
Svému hostiteli pak řekl: „Když strojíš oběd ne-
bo večeři, nezvi své přátele ani bratry ani příbuz-
né ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozva-
li, a tak by se ti dostalo odměny. Ale když strojíš 
hostinu, pozvi žebráky a mrzáky, chromé a slepé.  
A budeš blahoslavený, protože oni ti to nemají 
čím odplatit. Dostaneš však odměnu při vzkříšení 
spravedlivých.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               28.8. – 4.9.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   28.8. 
 
Út    30.8. 
St    31.8. 
 
 
Pá      2.9. 
Ne     4.9.  

Za † Gerharda Klosse, za † syna,  
požehnání  pro živou rodinu 
_________________________ 
8:00 Za † rodinu Vrůblovu a Šiškovu, 
za da zdraví a vyřešení osobních  
problémů 
17:00 Za členy živého růžence  
_________________________ 

Ne   28.8. 
 
St     31.8. 
So      3.9.  

Za † rodiče Kovařčíkovy a bratra  
Pavla 
Za † Markétu Srubkovou 
18:00 Za † a živou rodinu Machalovu 
a Mangoltovu 

Ne   28.8. 
Čt      1.9. 
Ne     4.9.  

Za † Františka Pavlíka a rodiče 
Za členy živého růžence 
Za Josefa Sokola a manželku 

So    27.8. 
Út    30.8. 
Ne     4.9.  

17:00  _______________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † rodinu Duškovu 

So    27.8. 
 
So      3.9.  

18:00 Za † Jiřího Kukola, rodiče  
a za † rodinu Šindlerovu 
13:00 Děkovná mše svatá  
k 110. výročí založení SDH Vrchy 

Děrné 

průběhu týdne budeme na-
vštěvovat nemocné. Příleži-
tost ke svátosti smíření je půl 
hodiny před mší svatou. Ve 
farním kostele bude příležitost 
ke zpovědi v pátek od 16 ho-
din. 
♣ V sobotu 3. září ve 13 ho-
din zveme do kostela sv. Jiří 
ve Vrchách na slavnostní mši 
svatou, která bude sloužena  
u příležitosti 110. výročí zalo-
žení SDH Vrchy. 
♣ Při mši svaté v neděli  
4. září budeme žehnat aktov-
ky a další školní potřeby, kte-
ré si děti přinesou. 
♣ Vážení rodiče, také 
v letošním školním a kateche-
tickém roce nabízíme pro va-
še děti výuku náboženství. 
Výuku náboženství nabízíme 
pro každého. Mohou se při-
hlásit i nepokřtěné děti. Při-
hlášku najdete  v každém kos-
tele a také na 
www.farnostfulnek.cz. Vypl-
něnou přihlášku můžete poslat 
e-mailovou adresu 
rkf.fulnek@doo.cz, nebo ode-
vzdat v zákristii. Rozvrh ho-
din vám bude zaslán na vaši  
e-mailovou adresu nejpozději 
31. srpna. V případě nejasnos-
tí volejte p. Erteltovou 
723 489 954. 
♣ Svátostné manželství uza-
vřou 10. září v kostele Nej-
světější Trojice ve Fulneku 
Anežka Matůšů z Fulneku  
a Ondřej Kremel z Janovic. 
Bůh žehnej jejich lásce. 

mailto:rkf.fulnek@doo.cz

