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D E N   P Á N Ě 
24. neděle v mezidobí                           11. září                                             neprodejné  

Papež František - Bůh zachraňuje nabídkou, nikoli nařízením 

Dnešní evangelium začíná těmi, kdo 
kritizují Ježíše, když jej spatří ve společ-
nosti celníků a hříšníků, a s opovržením 
poznamenávají: »Přijímá hříšníky a jí s 
nimi«. Tato věta se ve skutečnosti stává 
znamenitou zprávou. Ježíš přijímá hříš-
níky a jí s nimi. To se děje s námi na 
každé mši v každém kostele: Ježíš nás 
rád přijímá u svého stolu, kde za nás 
obětoval sebe sama. Mohli bychom na-
psat na brány svých kos-
telů větu: „Tady Ježíš 
přijímá hříšníky a stoluje 
s nimi“. Pán, který odpo-
vídá těm, kdo jej kritizo-
vali, vypráví překrásná 
tři podobenství, která 
ukazují jeho náklonnost 
k těm, kdo mají pocit, že 
jsou od Něho daleko.  
V prvním podobenství 
říká: »Kdo z vás, když 
má sto ovcí a jednu 
z nich ztratí, nenechá 
těch devětadevadesát v pustině a ne-
půjde za tou ztracenou, dokud ji nena-
jde«. Kdo z vás? Ten, kdo má zdravý 
rozum nikoli. Spočítá si to a obětuje jed-
nu, aby zachránil těch devětadevadesát. 
Bůh se však nevzdává, ležíš mu na srdci 
právě ty, kdo dosud neznáš krásu jeho 
lásky, ty, kdo jsi ještě nikdy nepřijal Je-
žíše za střed svého života, ty, kdo nedo-
vedeš překonat svůj hřích, ty, který mož-
ná kvůli něčemu zlému, co se ti v životě 
stalo, nevěříš v lásku. V druhém podo-
benství jsi onou mincí, s jejíž ztrátou se 

Pán nesmiřuje a ustavičně ji hledá, což zna-
mená, že v Jeho očích jsi drahocenný, že jsi 
jedinečný. V Božím srdci tě nikdo nemůže 
nahradit. Máš tam místo a nikdo tě nemůže 
nahradit; i já a nikdo mne nemůže v Božím 
srdci nahradit. A v třetím podobenství je 
Bůh otcem, který čeká na návrat marnotrat-
ného syna. Bůh nás vždycky očekává, neo-
chabuje, neztrácí odvahu, neboť my a kaž-
dý z nás jsme oním opětovně objatým sy-

nem, znovu nalezenou mincí, 
onou laskanou ovečkou vklá-
danou na ramena. Každý den 
čeká, že si všimneme Jeho 
lásky. A ty řekneš: „Já jsem 
toho ale natropil moc, přes-
příliš jsem toho natropil.“ 
Neměj strach: Bůh tě miluje, 
má tě rád takového, jaký jsi, 
a ví, že pouze Jeho láska mů-
že tvůj život změnit. 
Avšak tato nekonečná Boží 
láska k nám hříšníkům, která 
je jádrem evangelia, může 

být odmítnuta. Také my se mýlíme, když se 
považujeme za spravedlivé a máme za to, 
že špatní jsou ti druzí. Nepovažujme se za 
dobré, protože sami, bez pomoci Boha, kte-
rý je dobrý, nedovedeme přemoci zlo. Jak 
porazit zlo? Přijetím odpuštění od Boha, 
přijetím odpuštění od bratří. Děje se tak 
pokaždé, když jdeme ke zpovědi. Tam se 
nám dostává Otcovy lásky, která přemáhá 
náš hřích. Ten už není, Bůh jej zapomíná. 
Když odpouští Bůh, už si nepamatuje, za-
pomíná naše hříchy, zapomíná. Bůh je 
k nám tolik dobrý!  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 12. 9.  
1 Kor 11,17-26.33 
Lk 7,1-10 
Pokorné setníkovo vyznání 
opakujeme pravidelně při eu-
charistické hostině. Můžeme 
jej pojmout šířeji než pouze 
uzdravení „mé“ duše… 
 
ÚTERÝ 13. 9. 
1 Kor 12,12-14.27-31a 
Lk 7,11-17 
Radost matky z uzdravení 
jediného syna musela být ne-
představitelná! Kéž se i já 
dovedu radovat z Ježíšových 
mocných činů, které nejsou 
třeba tak nápadné… 
 
STŘEDA 14. 9. - svátek  
Povýšení svatého Kříže 
Nm 21,4b-9 
Jan 3,13-17 
Nikodém patrně tenkrát Ježí-
šovu předpověď nepochopil. 
Ale nevzpouzíme se i my sku-
tečnosti, že každému vítězství 
předchází utrpení? 
 
ČTVRTEK 15. 9. - památka 
Panny Marie Bolestné 
1 Kor 15,1-11 
Jan 19,25-27 
Maria je od této chvíle i naší 
matkou a stojí s námi v našich 
těžkostech. Stojí i s nejmlad-
ším apoštolem v blízkosti kří-
žů naší církve. 
 
PÁTEK 16. 9.  
1 Kor 15,12-20 
Lk 8,1-3 
Možná, že kdybychom blíž 
znali ženy, které doprovázely 
našeho Pána, byli bychom 
zaskočeni. Ježíšova novost 
spočívala i v tom, že se neroz-

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, 
neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, 
přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou 
jsem jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, 
obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh, který 
tě vyvedl z egyptské země.“ Hospodin řekl dále 
Mojžíšovi: „Viděl jsem tento lid, je to lid tvrdé 
šíje. Nebraň mi, ať vzplane můj hněv proti nim, 
ať je vyhubím; z tebe však udělám veliký národ.“  
Mojžíš konejšil Hospodina, svého Boha, slovy: 
„Hospodine, proč plane tvůj hněv proti tvému 
lidu, který jsi vyvedl velikou silou a mocnou ru-
kou z egyptské země? Rozpomeň se na Abrahá-
ma, na Izáka a na Izraele, své služebníky, kterým 
jsi sám při sobě přísahal a vyhlásil: Rozmnožím 
vaše potomstvo jako nebeské hvězdy a celou tuto 
zemi, jak jsem řekl, dám vašemu potomstvu a 
zdědí ji navěky.“ A Hospodin se nad nimi slito-
val a nedopustil neštěstí, kterým hrozil svému 
lidu. 

Děkuji tomu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, na-
šemu Pánu, že mě uznal za věrného a vzal mě do 
služby, ačkoli jsem byl dříve rouhač, pronásledo-
vatel a násilník. Dostalo se mi však milosrden-
ství, protože jsem to dělal z nevědomosti ve své 
nevěře. Milost našeho Pána se však na mně tím 

1. čtení Ex 32,7-11.13-14 

2. čtení 1 Tim 1,12-17 

Žalm 51 

Vstanu a půjdu k svému Otci. 
 
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrden-
ství, – pro své velké slitování zahlaď mou nepra-
vost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě 
od mého hříchu.  
Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně du-
cha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a 
neodnímej mi svého svatého ducha.  
Otevři mé rty, Pane, – aby má ústa zvěstovala 
tvou chválu. – Mou obětí, Bože, je zkroušený 
duch, – zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, 
nepohrdneš. 
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pakoval obklopit se těmi, na 
které společnost shlížela 
svrchu. 
 
SOBOTA 17. 9. 
1 Kor 15,35-37.42-49 
Lk 8,4-15 
Pokud se nad Božím slovem 
dnes zastavím, už tím pro mě 
může padnout do úrodné pů-
dy. Nyní zbývá jedno: v trpě-
livosti přinášet užitek! 
 
NEDĚLE 18. 9. 
25. neděle v mezidobí 
Am 8,4-7 
1 Tim 2,1-8 
Lk 16,1-13 

Evangelium Lk 15,1-10 

Do Ježíšovy blízkosti přicházeli samí celníci a 
hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Záko-
na mezi sebou reptali: „Přijímá hříšníky a jí s 
nimi!“ Pověděl jim tedy toto podobenství: „Kdo 
z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, ne-
nechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde 
za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A když ji 
najde, s radostí si ji vloží na ramena. Až přijde 
domů, svolá své přátele i sousedy a řekne jim: 
ʻRadujte se se mnou, protože jsem našel svou 
ztracenou ovci.ʼ Říkám vám, že právě tak bude v 
nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který se 
obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými, 
kteří obrácení nepotřebují. Nebo která žena, když 
má deset stříbrných mincí a jednu z nich ztratí, 
nerozsvítí svítilnu, nevymete dům a nehledá peč-
livě, dokud ji nenajde? A když ji najde, svolá své 
přítelkyně i sousedky a řekne jim: ʻRadujte se se 
mnou, protože jsem našla stříbrnou minci, kterou 
jsem ztratila.ʼ Právě tak, říkám vám, mají radost 
Boží andělé nad jedním hříšníkem, který se obrá-
til.“ 

hojněji projevila s vírou a láskou v Kristu Ježíši.  
Na tuto nauku je spolehnutí a zaslouží si, aby se 
jí naprosto věřilo: Ježíš Kristus přišel na svět, aby 
zachránil hříšníky. Já mezi ně patřím na prvním 
místě. Ale právě proto jsem došel milosrdenství, 
aby tím Ježíš Kristus na mně jako na prvním uká-
zal celou svoji shovívavost; já jsem měl být pří-
kladem pro ty, kdo v něho v budoucnosti uvěří, a 
tak dosáhnou věčného života. Králi věků, Bohu 
nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému buď 
čest a sláva na věčné věky. Amen. 

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 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 17. 9. 
Děrné - 18:00 
Neděle 18. 9. 
Stachovice - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Vrchy a Lukavec - 10:30 
♣ Výuka náboženství začne 
v tomto týdnu a bude probíhat 
na faře. Rozvrh najdete ve 
Dni Páně a internetových 
stránkách naší farnosti. 
♣ Ve středu slavíme svátek 
Povýšení svatého Kříže. Zve-
me na mši svatou do Děrného.  
♣ Čeští a moravští biskupové 
vyzývají věřící k tiché adoraci 
za mír na Ukrajině v den svát-
ku Povýšení svatého Kříže. 
V naší farnosti se k této výzvě 
připojíme při odpolední ado-
raci v úterý a čtvrtek ve far-
ním kostele a ve středu 
v Děrném. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             11.9. – 18.9.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   11.9. 
 
 
Út    13.9. 
Čt    15.9.     
Pá    16.9. 
Ne   18.9.  

Za Jana a Josefa Matějkovy,  
za † rodinu a požehnání pro živou  
rodinu 
Za † Jaroslava Polacha a duše v očistci 
18:00 _______________________ 
____________________________ 
____________________________ 

Ne   11.9. 
St     14.9. 
So    17.9.  

7:30 Za † Bohumíra Storzera 
18:00 Mše svatá za farnost 
18:00 Za † rodiče Dubcovy a duše  
v očistci 

Ne   11.9. 
Čt    15.9.     
Ne   18.9.  

Za Josefa Sokola a manželku 
17:00 Za Marii Ohneiserovou 
Za † rodiče Sokolovy 

So   10.9. 
 
Út    13.9. 
Ne   18.9.  

Za † Ladislava Vlka, rodiče,  
sourozence a živou rodinu 
17:00 __________________________ 
Za † Ludmilu a Josefa Hiršovy, rodiče 
a sourozence, Zdeňka Bučka  
a živou rodinu 

So   10.9. 
 
Ne   18.9.  

Za † Vojtěcha Jančíka, matku, dceru  
a zetě a za † a živou rodinu Krátkých 
Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence  

Děrné 

 ♣ Na setkání pastorační rady 
zveme ve středu 14. září  
v 19 hodin na faru. Setkání je 
určeno pro všechny, kteří se 
chtěli aktivně zapojit do cho-
du farnosti. 
♣ Ve čtvrtek si při mši svaté 
v Lukavci a Fulneku připome-
neme památku Panny Marie 
Bolestné a 3. výročí blahoře-
čení P. Richarda Henkese.  
♣ Na mši svatou s katechezí 
pro děti a mládež zveme 
v pátek 16. září. Nácvik písní 
začne v 17 hodin. Po mši sva-
té zveme na spolčo. 
♣ Děkovat za úrodu  a všech-
na Boží dobrodiní budeme v 
letošním roce  při mších sva-
tých v neděli 18. září, 
v Děrném 25. září. V Děrném 
při této příležitosti budeme 
žehnat obraz sv. Michaela 
archanděla, který je připomín-
kou posvěcení kostela sv. Pet-
ra a Pavla. 
♣ Na neděli 18. září vyhlásilo 
biskupství sbírku na církevní 
školy.  
♣ V neděli 25. září zveme do 
Jílovce na poutní mši svatou 
k svatému Matouši. 
Z Fulneku půjde pěší pouť. 
♣ Upozorňujeme na úpravy v 
týdenním pořadu bohoslužeb: 
Úterý:  Stachovice 17:00 
 Fulnek  18:00  
Středa: Děrné   18:00  
Čtvrtek: Lukavec  17:00 
  Fulnek  18:00  
Pátek: Fulnek  18:00  
♣ Odpolední adorace: 
Fulnek - úterý, čtvrtek a pátek 
Děrné - středa 


