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D E N   P Á N Ě 
23. neděle v mezidobí                            4. září                                             neprodejné  

K zamyšlení 

Je křesťanství lehké nebo těžké? Mají 
nekřesťané snazší život než křesťané, 
nebo ne? Na tyto otázky má samozřejmě 
zbožný člověk připravené odpovědi. A 
jak zkušenost ukazuje, bývají dvojího 
druhu. Někteří lidé považují své křes-
ťanství za jedinečnou pomoc k lepšímu a 
snadnějšímu životu a hlavně druhým 
lidem říkají, jak je to 
všechno lehké, když 
člověk věří.  
Je tu i druhá skupina 
lidí, kteří říkají: my, 
křesťané, to máme mno-
hem těžší, než ostatní 
lidé. Musíme zachová-
vat přikázání, snažit se 
žít dobře, pomáhat dru-
hým.  
Jak to tedy je? Zkusme dát předběžně 
tuto odpověď: křesťanství je někdy těžké 
a někdy lehké, ale vždy je náročné. Ná-
ročné na pravdivost, náročné proto, po-
něvadž vyžaduje jednoznačná rozhodnu-
tí. A o tom právě mluví dnešní evangeli-
um. Nepožaduje se v něm, aby měl člo-
věk Ježíše rád a ostatní lidi kvůli tomu 
ze své lásky vyloučil. Požaduje se v něm 
ale správné pořadí: je třeba mít Ježíše v 
každém případě na prvém místě - ne 
proto, že by byl Ježíš Kristus žárlivým, 
ale proto, poněvadž on sám tvoří vstup 
ke všemu dobrému. A tento požadavek, 
mít Ježíše na prvém místě, není jen něco 
teoretického. Není to věc jakéhosi sezna-
mu, který bychom měli doma dobře ulo-
žený. Je to věc, která se týká celého na-
šeho života: jestliže má člověk Ježíše na 

prvém místě, potom se život takového člo-
věka musí odehrávat v Ježíšově stylu. A to 
je život opravdový, žádná vysněná skuteč-
nost. Patří do něj také umírání a smrt. A to 
všechno může člověk přijmout právě proto, 
poněvadž jde za Ježíšem - právě proto, po-
něvadž jde za tím, kdo byl ukřižován a 
vstal z mrtvých - a kdo i nám slíbil účast na 

svém vzkříšení. Ten, kdo 
jde za Ježíšem, si tedy mů-
že dovolit v životě mnohé 
ztrácet, může si také dovo-
lit realistický pohled na 
smrt - a nemusí před tím 
vším utíkat. Naopak - mů-
že vědět o tom, že ve chvíli 
ztrácení, "denního umírá-
ní" je Ježíši podoben a mů-
že dokonce vědět, že zcela 

se s ním může ztotožnit ve vlastní smrti.  
Je to tvrdá řeč a raději bychom z ní unikli? 
Možná, ale byla by to škoda. Výzva k dob-
rému zvážení možností, kterou evangelium 
přináší, když mluví o stavbě věže a o vo-
jenském tažení, není výzvou k vypočítavos-
ti. Je to výzva k realismu: když chci být 
křesťanem, mám si uvědomit, co všechno 
to obnáší. A potom toto všechno přijmout a 
pokusit se realizovat. Jen tak nebude má 
snaha marná a zbytečná. A jen tak se vyhnu 
nebezpečí, že před prvou překážkou couv-
nu nebo od třetí překážky odejdu zklamán a 
rozhořčen. Ježíš nám totiž nenabízí ani jen 
útěchu, ani jen těžkosti, ani jen zajímavou 
podívanou - nabízí nám životní cestu, kte-
rou je nakonec on sám. A tato cesta, jakko-
liv je náročná, je pro člověka schůdná. A je 
pro něho dobrá.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 5. 9. 

1 Kor 5,1-8 

Žl 5,5-6.7.12 

Lk 6,6-11 

Ježíš uzdravuje ochrnulého 

též jako znamení pro nás: nej-

sme ochromení kritikou těch, 

kdo církev uzdravují jinak, 

než si představujeme? 

 

ÚTERÝ 6. 9. 

1 Kor 6,1-11 

Žl 149,1-2.3-4.5-6a+9b 

Lk 6,12-19 

Ježíš vyvolil svých Dvanáct 

po celonoční modlitbě. A vy-

bral si opravdu různé typy. 

Znamení a výzva pro naše 

časy – pluralita je v církvi 

žádoucí… 

 

STŘEDA 7. 9. 

1 Kor 7,25-31 

Žl 45,11-12.14-15.16-17 

Lk 6,20-26 

Překvapivý recept na štěstí: 

prostota, touha po spravedl-

nosti, být znamením odporu 

pro okolí. Blahoslavený rovná 

se šťastný. Jinak Ježíše nepo-

chopím. 

 

ČTVRTEK 8. 9. svátek  

Narození Panny Marie 

Mich 5,1-4a 

Kdo z lidí může poznat Boží úmysly, kdo pocho-
pí, co chce Pán? Myšlenky smrtelníků jsou totiž 
nejisté a naše záměry vratké. Vždyť porušitelné 
tělo duši zatěžuje a pozemský příbytek utlačuje 
mysl plnou starostí.  
S námahou luštíme smysl pozemských věcí, ne-
snadno nalézáme to, co je nejvšednější. Kdo mů-
že vyzkoumat to, co je v nebi? Kdo poznal tvou 
vůli, když jsi mu nedal moudrost a z výšin nepo-
slal svého svatého ducha?  
A tak se upravilo chování těch, kdo jsou na zemi, 
lidé se naučili, co je ti milé, a moudrostí se za-
chránili. 

Mluví to Pavel, stařec, a nyní vězeň pro Krista 
Ježíše. Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal 
život tady v žaláři, Onezima. Posílám ti ho na-
zpátek, přijmi ho, jako by to bylo moje vlastní 
srdce. Nejraději bych si ho nechal u sebe, aby mi 
sloužil místo tebe tady ve vězení, které snáším 

1. čtení Mdr 9,13-18  

2. čtení Flm 9b-10.12-17 

Žalm 90 

Pane, tys nám býval útočištěm  
od pokolení do pokolení! 

 
Rozkazem vracíš, Bože, člověka v prach – a pra-
víš: „Vraťte se, smrtelníci!“ – Neboť tisíc let je v 
tvých očích – jako včerejší den, který minul, –  
a jako noční hlídka.  
Uchvacuješ je, jsou jako ranní sen, – podobají se 
pučící trávě: – Zrána kvete a bují, – večer je sko-
sena a vadne.  
Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moud-
rosti srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho 
ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služební-
ky!  
Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme  
a radujeme se po celý život! – Ať je nad námi 
dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci 
našich rukou, – dej zdar práci našich rukou!  
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Texty k rozjímání 

Žl 13 (12), 6ab.6cd 

Mt 1,1-16.18-23 

Josefova odvaha a láska k 

Marii vytvořily zázemí pro 

přijetí Božího Syna. Dnes 

budu zvláště myslet na rodi-

ny, na jejich radosti a těžkos-

ti. 

 

PÁTEK 9. 9. 

1 Kor 9,16-19.22b-27 

Žl 84,3.4.5-6a+8a.12 

Lk 6,39-42 

Pokud chci dobře „vidět“, 

musím být schopen sebekriti-

ky. Pak se potvrdí pravdivost 

postupu – vidět, posoudit, 

jednat! 

 

SOBOTA 10. 9. 

1 Kor 10,14-22 

Žl 116B,12-13.17-18 

Lk 6,43-49 

Jsem rád, že mohu v životě k 

našemu Pánu přistupovat jako 

k pevnému bodu. Chci mu 

připravit dobrou půdu, chci 

nést dobré ovoce! 

 

NEDĚLE 11. 9.  

24. neděle v mezidobí 

Ex 32,7-11.13-14 

1 Tim 1,12-17 

Lk 15,1-10 

Evangelium Lk 14,25-33 

Ježíše cestou doprovázely velké zástupy. Obrátil 
se k nim a řekl: „Když někdo přichází ke mně a 
neklade svého otce, svou matku, ženu, děti, bra-
try a sestry – ano, i sám sebe – až na druhé místo, 
nemůže být mým učedníkem.  
Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže 
být mým učedníkem.  
Když někdo z vás chce stavět věž, nesedne si 
napřed a nespočítá náklady, jestli má dost na do-
končení stavby? Kdyby totiž položil základy a 
nestačil ji dokončit, vysmáli by se mu všichni, 
kdo by to viděli, a říkali by: ‘Tenhle člověk se 
pustil do stavby, ale nemohl ji dokončit.’  
Nebo když má některý král vytáhnout proti jiné-
mu králi, aby s ním vedl válku, nesedne si napřed 
a neuvažuje, jestli se může s deseti tisíci vojáků 
utkat s tím, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? 
Jestliže na to nestačí, vyšle posly, dokud je ten 
druhý král ještě daleko, a žádá o podmínky míru.  
Tak ani žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co 
má, nemůže být mým učedníkem.“ 

pro hlásání evangelia. Ale nechtěl jsem nic udělat 
bez tvého souhlasu, aby tvůj dobrý skutek nevy-
padal jako vynucený, nýbrž byl dobrovolný.  
Vždyť snad proto ti byl vzat na čas, abys ho do-
stal nazpátek navždycky, ne už jako otroka, ale 
jako něco více než otroka: jako drahého bratra. 
Když i mně je tolik milý, jak teprve tobě, jako 
člověk i jako křesťan. Jsi-li tedy přesvědčen, že 
já a ty patříme k sobě, přijmi ho, jako bych to byl 
já sám. 

Rozvrh hodin náboženství 

1. třída   úterý   13:00 
2. třída  středa   12:30 
3. třída   úterý   13:30 
4. třída   čtvrtek   14:10 
5. + 6. třída  středa   14:10 
7. třída    čtvrtek   14:00 
8. + 9. třída úterý  14:10 
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Ohlášky Úmysly mší svatých               4.9. – 11.9.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     4.9. 
Út      6.9. 
St      7.9.     
Pá      9.9. 
 
Ne   11.9.  

Na úmysl dárce 
___________________________ 
8:00 Mše svatá za farnost 
Za † rodiče, švagrovou, syna  
a Boží požehnání pro živou rodinu 
Za Jana a Josefa Matějkovy,  
za † rodinu a požehnání pro živou  
rodinu 

So     3.9. 
 
St      7.9.     
Ne   11.9.  

Za † a živou rodinu Machalovu  
a Mangoltovu 
Za členy živého růžence 
7:30 Za † Bohumíra Storzera 

Ne     4.9. 
Čt      8.9. 
Ne   11.9.  

Za Josefa Sokola a manželku 
Za dar života a víry 
Na úmysl dárce 

Ne     4.9. 
Út      6.9. 
So   10.9.  

Za † rodinu Duškovu 
Za členy živého růžence 
17:00 Za † Ladislava Vlka, rodiče,  
sourozence a živou rodinu 
 

So     3.9. 
 
So   10.9.  

Děkovná mše svatá k 110. výročí   
založení SDH Vrchy 
18:00 Za † Vojtěcha Jančíka, matku, 
dceru a zetě a za † a živou rodinu  
Krátkých 

Děrné 

♣ Pořad bohoslužeb: 

Sobota 10. 9. 

Stachovice - 17:00 

Vrchy - 18:00 

Neděle 11. 9. 

Děrné - 7:30 

Fulnek- 9:00 

Lukavec - 10:30 

 

♣ Ve čtvrtek slavíme svátek 

Narození Panny Marie. Zve-

me na mši svatou do Lukav-

ce.  

 

♣ Do kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Jerlochovi-

cích zveme na mši svatou 

v sobotu 10. září v 8 hodin. 

Mše svatá bude sloužena za 

zemřelého Václava Svoja-

novského, rodiče z obou 

stran s prosbou o požehnání 

pro živou rodinu. 

 

♣ Výuka náboženství začne 

v týdnu od 12. září a bude 

probíhat na faře. Prosíme  

o odevzdání přihlášek. 

 

♣ Děkovat za úrodu budeme 
v letošním roce  při mších 
svatých v neděli 18. září, 
v Děrném v  neděli 25. září. 
 


