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D E N   P Á N Ě 
25. neděle v mezidobí                           18. září                                             neprodejné  

K zamyšlení 

Zastavme se hned u prvního verše první-
ho čtení ze svitku proroka spravedlnosti 
Ámosa: „Kdy už pomine novoluní, aby-
chom zas prodávali obilí, a den odpočin-
ku, abychom otevřeli sýpku“. 
V tomto verši cítíme netrpělivost for-
málního věřícího: „Kdy už… už aby to 
bylo…“ Takový člo-
věk trpí Hospodinový-
mi přikázáními. Zdají 
se mu tvrdá, omezují-
cí, nepřiměřená, 
„nespravedlivá“. A to 
nemusíme rozebírat 
Boží slovo dál, kde 
bychom se dozvěděli, 
že onen netrpělivec je 
podvodný obchodní-
ček, kterému se daří. 
Pokušení vejít do ote-
vřených obchodů v 
neděli a ve svátky ne-
bo pokušení neustat ve 
své všednodenní čin-
nosti doléhá i na nás. 
Umíme vlastně slavit 
neděle a svátky? Co 
církev dneška říká o svátečním klidu od 
práce? 
Dokument Benedikta XVI. Sacramen-
tum caritatis – O eucharistii, zdroji a 
vrcholu života a poslání církve. V kapi-
tole nadepsané Smysl odpočinku a práce 
se dozvídáme: „Dnem odpočinku od 
každodenní námahy se relativizuje prá-

ce, která má svůj účel v člověku nikoli nao-
pak: práce je pro člověka, a nikoli člověk 
pro práci. Je snadné vytušit, jakou ochranu 
to člověku přináší a jak ho to osvobozuje 
od případného zotročení. (…) V den zasvě-
cený Bohu člověk pochopí smysl svého 
života i svých pracovních činností“. 

Když pozdvihneme svůj 
pohled od své „brázdy“, 
co spatříme? Svět okolo 
nás, druhé lidi, Boha – 
dárce všech darů a prů-
vodce na naší cestě živo-
tem. Sváteční den je 
dnem, který tvoří osu, 
rytmus, jiskru našeho 
života. Odpočatý, občer-
stvený člověk je schopen 
žít svou všednodennost 
efektivněji, než věčně 
schvácený štvanec: 
„Chvátám, chvátám, ne-
mám chvíli klid, já tam, 
já tam já tam dávno už 
měl být…“ Ten popěvek 
známe. 
Umím si představit svá-

teční den, v němž bude prostor pro slavení 
bohoslužby spánku, liturgie církve, pro vět-
ší všímavost vůči svým blízkým a procház-
ku, zrnko moudrosti z nějaké knihy či tro-
chu sportu nevyjímaje. Takovému způsobu 
trávení svátečních dní je potřeba se učit a 
vzájemně si pomáhat. Ale jde to a v delším 
časovém rámci to přinese své plody. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 19. 9.  

Př 3,27-35 

Žl 15,2-3ab.3cd-4ab.5 

Lk 8,16-18 

Kdo má odvahu vyjít na ces-

tu s Pánem – a třeba se i ně-

čeho zříci –, nebude strádat. 

Kdo si chce křečovitě lpět na 

svém, může přijít o všechno. 

 

ÚTERÝ 20. 9.  

Př 21,1-6.10-13 

Žl 119,1.27.30.34.35.44 

Lk 8,19-21 

Ježíš tvoří svou nejbližší 

rodinu z těch, kdo plní Boží 

slovo! Kéž patřím mezi Ježí-

šovy příbuzné… 

 

STŘEDA 21. 9.   

svátek sv. Matouše 

Ef 4,1-7.11-13 

Žl 19 (18), 2-3.4-5  

Odp.: Řím 10,18b 

Mt 9,9-13 

Nekritizovali bychom dnes 

Ježíše pro jeho odvahu? 

Vždyť kritéria pro výběr 

apoštolů jsme dnes opravdu 

zdokonalili k nepřekonání… 

 

ČTVRTEK 22. 9.  

Kaz 1,2-11 

Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17ab 

Lk 9,7-9 

Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačuje-
te chudáky země a říkáte: „Kdypak už bude po 
slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat 
obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýp-
ky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat 
podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a 
chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme.“  
Hospodin přísahal při Jakubově chloubě: 
„Navěky nezapomenu na žádný jejich skutek!“ 

První věc, ke které vybízím, je tato: ať se kona-
jí modlitby prosebné, přímluvné i děkovné za 
všecky lidi, za krále a všechny, kdo mají moc, 
abychom mohli vést život pokojný a klidný, v 
opravdové zbožnosti a počestnosti. Tak je to 
dobré a milé Bohu, našemu spasiteli. On chce, 
aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání 
pravdy.  
Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný pro-
středník mezi Bohem a lidmi: člověk Kristus 
Ježíš, který vydal sám sebe jako výkupné za 
všechny. To bylo zjeveno ve svůj čas; a já jsem 
byl ustanoven za hlasatele toho a za apoštola – 

1. čtení Am 8,4-7 

2. čtení 1 Tim 2,1-8 

Žalm 113 

Chvalte Hospodina,  
který povyšuje chudého.  

 
Chvalte, Hospodinovi služebníci, – chvalte 
jméno Hospodinovo! – Buď velebeno Hospo-
dinovo jméno – nyní i navěky! 
Povznesen je Hospodin nade všechny národy, 
– nad nebesa jeho sláva. – Kdo je jako Hospo-
din, náš Bůh, – který trůní na výsosti – a shlíží 
dolů na nebe i na zem? 
Slabého zdvihá z prachu, – ze smetiště povyšu-
je chudého, – aby ho posadil vedle knížat, – 
vedle knížat svého lidu. 
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Texty k rozjímání 

Zvědavost, která vzhledem k 

Herodovu postavení bránila 

v poznání Ježíše. I dnes jsou 

mnozí zvědaví na předmět 

naší naděje. Pokoušíme se 

vůbec dát jim odpověď? 

 

PÁTEK 23. 9.  

Kaz 3,1-11 

Žl 144,1a+2abc.3-4 

Lk 9,18-22 

Za koho pokládám Ježíše já? 

Petr se za mě odvážně ujímá 

slova. Ježíš nás skrze učed-

níky připravuje na to, že je-

ho vítězství předchází utrpe-

ní. 

 

SOBOTA 24. 9.  

Kaz 11,9 - 12,8 

Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17ab 

Lk 9,43b-45 

Je úžasné přiznání, že ten-

krát našemu Pánu neporozu-

měli. Chci se Ježíšovi přiblí-

žit tím víc! Navzdory nepo-

chopení, které dnes zažívá, 

podobně jako tenkrát… 

 

NEDĚLE 25. 9. 

26. neděle v mezidobí 

Am 6,1a.4-7 

1 Tim 6,11-16 

Lk 16,19-31 

Evangelium Lk 16,1-13 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Byl jeden bohatý 
člověk a ten měl správce, kterého obvinili, že 
prý zpronevěřuje jeho majetek. Zavolal ho a 
řekl mu: ‘Co to o tobě slyším? Slož účty ze 
svého správcovství! Správcem už dál být ne-
můžeš.’  
Správce si řekl: ‘Co si počnu, když mě můj pán 
zbavuje správcovství? Kopat neumím, žebrat 
se stydím. Už vím, co udělám, aby mě lidé při-
jali k sobě do domu, až budu zbaven správcov-
ství. 
Zavolal si dlužníky svého pána, každého 
zvlášť, a zeptal se prvního: ‘Kolik jsi mému 
pánovi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto věder oleje.’ 
Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis, honem si sedni 
a napiš padesát.’ Pak se zeptal druhého: ‘Kolik 
ty jsi dlužen?’ Odpověděl: ‘Sto korců pšenice.’ 
Řekl mu: ‘Tady máš svůj úpis a napiš osmde-
sát.’ Pán pochválil nepoctivého správce, že 
jednal prozíravě. Synové tohoto světa jsou totiž 
k sobě navzájem prozíravější než synové svět-
la. A já vám říkám: Získávejte si přátele z ne-
spravedlivého mamonu, abyste – až ho nebude 
– byli přijati do příbytků věčných.  
Kdo je věrný v maličkosti, je věrný i ve velké 
věci, a kdo je v maličkosti nepoctivý, je nepo-
ctivý i ve velké věci. Jestliže jste tedy nebyli 
věrní v nespravedlivém mamonu, kdo vám svě-
ří pravé bohatství? Jestliže jste nebyli věrní v 
cizím, kdo vám dá, co je vaše?  
Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. 
Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milo-
vat, nebo se bude prvního držet a druhým po-
hrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.“ 

to mluvím pravdu a nelžu – za učitele víry a 
pravdy mezi pohany.  
Přeji si tedy toto: všude se mají muži modlit 
tak, že budou zvedat čisté ruce bez hněvu a 
sváru. 
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4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých             18.9. – 25.9.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   18.9. 
 
Út    20.9. 
Čt    22.9.     
Pá    23.9. 
Ne   25.9.  

Poděkování za úrodu a všechna Boží  
dobrodiní 
Na úmysl dárce 
____________________________ 
Za † Bernadetu Hyvnarovou 
Na poděkování  za Boží ochranu 

So   17.9. 
 
St    21.9. 
 
 
Ne   25.9.  

Za † rodiče Dubcovy a duše  
v očistci 
18:00 Za † Tibora a Editu  
Linkeschovy a syna Oskara  
a živou rodinu 
7:30 Za † a živou rodinu Klabačkovu  
a Schenkovu 

Ne   18.9. 
Čt    22.9.     
Ne   25.9.  

Za † rodiče Sokolovy 
Mše svatá za farnost 
Za † Petra Kudělu 

Ne   18.9. 
 
 
Út    20.9. 
So   24.9.  

Za † Ludmilu a Josefa Hiršovy, rodiče 
a sourozence, Zdeňka Bučka  
a živou rodinu 
____________________________ 
17:00 Za † Václava Moravce,  
manželku a živou rodinu 

Ne   18.9. 
 
So   24.9.  

Za † Marii Šebestovou, manžela,  
rodiče a sourozence  
18:00 Za † Oldřicha Pažáka, rodiče  
a celou živou rodinu 

Děrné 

♣ Sbírka z dnešní neděle je 

určena na církevní školy.  

 

♣ Pořad bohoslužeb: 

Sobota 24. 9. 

Stachovice - 17:00 

Vrchy - 18:00 

Neděle 25. 9. 

Děrné - 7:30 

Fulnek- 9:00 

Lukavec - 10:30 

 

♣ Ve středu si při mši svaté 

v Děrném připomeneme svá-

tek sv. Matouše, evangelisty. 

 

♣ V Děrném budeme děkovat 

za úrodu a všechna Boží dob-

rodiní při mši svaté v neděli 

25. září a při této příležitosti 

bude požehnán obraz sv. Mi-

chaela archanděla, který je 

připomínkou posvěcení koste-

la sv. Petra a Pavla. 

 

♣ V neděli 25. září zveme do 

Jílovce na poutní mši svatou 

k svatému Matouši.  

Z Fulneku půjde pěší pouť. 

Program slavnosti: 12:30 - 

sraz u kostela Nejsvětější Tro-

jice, 13:00 - odchod od koste-

la sv. Petra a Pavla v Děrném, 

14:00 - poutní mše svatá. 

 

♣ Připomínáme, že začala 

výuka náboženství. 


