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

K zamyšlení 

Proč překročit práh svého domu? Onen 
boháč měl vše, co potřeboval k dobrému 
životu: mohl se skvěle oblékat, skvěle se 
bavil při společných „večírcích“, měl 
zkrátka všechno. Jen jedno mu chybělo: 
„odvaha“ překročit práh. Překročit práh 
svého domu, aby viděl Lazara. Ale neje-
nom to: neměl odvahu překročit práh 
svých plánů, plánů se svým životem. 
Nedosáhl snad 
úspěšného a 
pohodlného 
života? Nač 
zpochybnit, 
zda to není 
málo, nač se 
ptát, zda nej-
sou ještě skvě-
lejší možnosti 
pro jeho ži-
vot? Jeho sen 
„pohodlného“ 
a zabezpečeného života byl naplněn, ale 
Boží sen s jeho životem naplněn nebyl. 
Bůh měl pro něj daleko skvělejší zámě-
ry, ale ten boháč neměl odvahu se kon-
frontovat s těmito „božskými plány“. A 
přitom mohl tyto plány poznat, protože 
nebyly skryté, ale na dosah ruky: v kni-
hách „zákona a proroků“. Plány jiné a 
asi méně lákavé než jeho příliš lidské 
tužby, ale zato plány „s budoucností“. A 
protože nepřekročil práh svých představ 
a plánů, nemohl pak překročit práh pro-
pasti, která jej po smrti dělila od místa 

pravé a skutečné hostiny. Ten člověk zůstal 
uvězněn ve svém vlastním světě, který se 
točil kolem jeho vlastního „já“: moje po-
hodlí, moje plány, můj život. Nepřekročil 
sám sebe, a proto nebyl schopen se setkat s 
bližním, ale ani s Bohem. 
Ten boháč je pro nás velkým mementem: 
neuzavřít se do vězení svého domu, do vě-
zení svých plánů. Nenechat se uspat stereo-

typem zajištěné-
ho a fungujícího 
života, zaběhlého 
systému: Bůh má 
daleko lepší plá-
ny s naším živo-
tem. Jsou to plá-
ny, které překra-
čují naše plány 
tak, jako nebesa 
převyšují zemi. 
Nemusíme se stát 
mystiky, aby-

chom mohli poznat tyto Boží a vskutku 
božské plány. Stačí otevřít jeho slovo, slo-
vo Písma. Otevřít Bibli: tak banální věc, 
která může změnit náš často banální život 
ve velkolepé dobrodružství. 
Boží slovo není nebezpečné, vždyť nechce 
zničit náš život - a pokud něco zničí, tak 
jen slepé cesty, které odvádějí od života. 
Nemusíme se bát pohledu Božího, ale spíš 
svého. Největším nepřítelem tvého života 
není Bůh, ale ty sám: nemusíš se bát Boha, 
ale sebe sama, svých „lidských, příliš lid-
ských plánů“. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 26. 9.  

Job 1,6-22 

Žl 17,1.2-3.6-7 

Lk 9,46-50 

Velké pokušení: náš Bůh není 

jakousi pojistkou proti neštěs-

tí. Je mnohem víc… 

 

ÚTERÝ 27. 9.  památka  

sv. Vincence z Paula 

Job 3,1-3.11-17.20-23 

Žl 88,2-3.4-5.6.7-8 
Lk 9,51-56 

Nesvolávat oheň ani nehubit! 

To není náš úkol ani dnes. 

Však už tenkrát Pán horlivce 

přísně pokáral! 

 

STŘEDA 28. 9.   

slavnost sv. Václava 

Mdr 6,9-21 

1 Petr 1,3-6; 2,21b-24  

Mt 16,24-27 

Jen málo panovníků si vzalo k 

srdci slova z knihy Moudros-

ti. Ostatně nejsou určena pou-

ze jim. Každý, kdo za někoho, 

za něco zodpovídáme, se jimi 

můžeme inspirovat. 

 

ČTVRTEK 29. 9.  

svátek sv. Michaela,  

Gabriela a Rafaela 

Dan 7,9-10.13-14 nebo  

Zj 12,7-12a 

Žl 138 (137), 1-2a.2bc+3.4-5  

Jan 1,47-51 

Ježíšem slíbení andělé – po-

Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si 
zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské 
hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na 
divanech, jídají jehňata ze stáda a telata vykrme-
ná v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vy-
mýšlejí si jako David hudební nástroje. Z misek 
pijí víno, nejlepším olejem se natírají, ale nad 
Josefovou zkázou se netrápí. Proto nyní půjdou v 
čele vyhnanců do zajetí, skončí jásot povalečů!“ 

Boží muži, usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, 
lásku, trpělivost, mírnost. Dobře bojuj pro víru, 
zmocni se věčného života. K němu jsi byl povo-
lán, a proto jsi složil před mnoha svědky slav-
nostní vyznání.  
Před Bohem, který všemu dává život, a před 
Kristem Ježíšem, který před Ponciem Pilátem 
vydal slavnostní svědectví, ti nařizuji: Uchovej 
nauku bez poskvrny a bez úhony až do slavného 
příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten příchod 
nám ukáže ve svůj čas blahoslavený a jediný Pa-
novník, Král králů a Pán pánů. On jediný má ne-
smrtelnost a přebývá v nepřístupném světle.  
Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět nemůže. Jemu 
patří čest a věčná moc! Amen. 

1. čtení Am 6,1a.4-7 

2. čtení 1 Tim 6,11-16 

Žalm 146 

Duše má, chval Hospodina!  
 

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává 
právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospo-
din vysvobozuje vězně. 
Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napři-
muje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé. – 
Hospodin chrání přistěhovalce. 
Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate 
cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na 
věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení. 
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slové Boží – sestupují i dnes 

na Jeho církev. Čím jsem vní-

mavější, tím víc ocením jejich 

aktuálnost. A jejich ruku na 

tepu doby. Někdy na rozdíl od 

naší strnulosti… 

 

PÁTEK 30. 9.  

památka sv. Jeronýma 

Job 38,1.12-21; 40,3-5 

Žl 139,1-3.7-8.9-10.13-14ab 

Lk 10,13-16 

Na některé lidi možná shlížím 

svrchu; ale kdyby se jim do-

stalo tolik milostí jako mně 

(mší svatých, promluv, svá-

tostí), nebyli by dokonalejší, 

nebyli by přede mnou? 

 

SOBOTA 1. 10.  

památka sv. Terezie  

od Dítěte Ježíše 

Job 42,1-3.5-6.12-16  

(hebr. 1-3.5-6.12-17) 

Žl 119,66.71.75.91.125.130 

Lk 10,17-24 

Radostný návrat dvanácti 

učedníků budí obdiv a trochu 

závisti. Není naše působení 

občas bez radosti proto, že 

jsme opustili jadrnost Ježíšo-

vy zvěsti? 

 

NEDĚLE 2. 10. 

27. neděle v mezidobí 

Hab 1,2-3; 2,2-4 

2 Tim 1,6-8.13-14 

Lk 17,5-10 

Evangelium Lk 16,19-31 

Ježíš řekl farizeům: „Byl jeden bohatý člověk, 
oblékal se do šarlatu a kmentu a každý den pořá-
dal skvělou hostinu. U jeho dveří léhal jeden žeb-
rák – jmenoval se Lazar – plný vředů a rád by 
utišil hlad aspoň z toho, co padalo z boháčova 
stolu; a ještě k tomu přicházeli psi a lízali mu 
vředy. Žebrák umřel a andělé ho odnesli do 
Abrahámova náručí. Pak umřel i boháč a byl po-
hřben. V pekle v mukách zdvihl oči a viděl zdál-
ky Abraháma a v jeho náručí Lazara. A zvolal: 
‘Otče Abraháme, slituj se nade mnou a pošli La-
zara, ať omočí aspoň koneček prstu ve vodě a 
ovlaží mi jazyk, protože zakouším muka v tomto 
plamenu.’ Abrahám však odpověděl: ‘Synu, uvě-
dom si, že ty ses měl dobře už zaživa, Lazar na-
proti tomu špatně. A nyní se tu on raduje, a ty 
zakoušíš muka. A k tomu ke všemu zeje mezi 
námi a vámi veliká propast, takže nikdo nemůže 
přejít odtud k vám, i kdyby chtěl, ani se dostat od 
vás k nám.’ Boháč řekl: ‘Prosím tě tedy, otče, 
pošli ho do mého otcovského domu. Mám totiž 
pět bratrů, ať je varuje, aby se také oni nedostali 
do tohoto místa muk.’ Abrahám odpověděl: 
‘Mají Mojžíše a Proroky, ať je uposlechnou!’ On 
však odporoval: ‘Ne, otče Abraháme! Ale když k 
nim někdo přijde z mrtvých, pak se obrátí.’ Od-
pověděl mu: ‘Jestliže neposlouchají Mojžíše a 
Proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo 
vstal z mrtvých." 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na církevní školy se v naší farnosti 
vybralo 15 090 Kč. 
♣ Dnes zveme do Jílovce na poutní mši svatou 
k svatému Matouši. Z Fulneku půjde pěší pouť. 
Program slavnosti: 12:30 - sraz u kostela Nejsvě-
tější Trojice, 13:00 - odchod od kostela sv. Petra 
a Pavla v Děrném, 14:00 - poutní mše svatá. 
♣ Ve středu 28. září je slavnost svatého Václava, 
mučedníka, hlavního patrona českého národa.  
V den slavnosti zveme na mši svatou v 9 hodin 
do farního kostela Nejsvětější Trojice. V Děrném 
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Ohlášky Úmysly mší svatých            25.9. – 2.10.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   25.9. 
 
Út    27.9. 
St     28.9. 
Čt    29.9.     
Pá    30.9. 
Ne   2.10.  

Na poděkování za Boží ochranu pro 
celou rodinu 
___________________________ 
9:00 Mše svatá za farnost 
___________________________ 
Za členy živého růžence 
___________________________ 

Ne   25.9. 
 
Ne   2.10.  

Za † a živou rodinu Klabačkovu  
a Schenkovu 
Za † rodiče a bratry Papřokovy,  
za † Miroslava Lyčku, za † a živou 
rodinu 

Ne   25.9. 
Čt    29.9.     
Ne   2.10.  

Za † Petra Kudělu 
Na úmysl dárce 
David 

So   24.9. 
 
Út    27.9. 
 
Ne   2.10.  

Za † Václava Moravce,  
manželku a živou rodinu 
Za † Annu Petrů, manžela a živou  
rodinu 
Za † rodiče Vaněčkovy, syny, dceru, 
zetě, snachu, Romana Mročka, rodiče 
Matušů a živou rodinu 

So   24.9. 
 
Ne   2.10.  

Za † Oldřicha Pažáka, rodiče  
a celou živou rodinu 
Za rodinu Denešovu 

Děrné 

nebude odpolední adorace  
a mše svatá. 
♣ Ve čtvrtek si při mši svaté  
v Lukavci připomeneme svá-
tek sv. archandělů Michaela, 
Gabriela a Rafaela. 
♣ Na mši svatou s katechezí 
pro děti a mládež zveme 
v pátek 30. září. Nácvik písní 
začne v 17 hodin. Po mši sva-
té zveme na spolčo. 
♣ V sobotu 1. října v 17 hodin 
bude mše svatá s nedělní plat-
ností v Jestřábí. 
♣ V neděli 2. října bude pra-
videlný pořad bohoslužeb. 
♣ V rámci nedělní mše svaté 
ve Fulneku budou ve spole-
čenské místnosti na faře  vždy 
první neděli v měsíci  nedělní 
katecheze pro děti, které bu-
dou probíhat od 1. čtení do 
konce kázání. Katecheze jsou 
určeny pro děti od 2,5 let do 
2. třídy, malé děti mohou do-
provodit rodiče. Děti se popr-
vé sejdou v  neděli 2. října.  
♣ Ministranti a ministrantky  
z celé naší diecéze jsou zváni 
na jejich 23. pouť, která se 
tentokrát uskuteční v sobotu 
8. října v Hlučíně. Přihlašujte 
se do 30. září u otce Jozefa, 
který pošle přihlášku za celou 
farnost. Více informací na: 
http://ministranti.doo.cz/. 
♣ Seniorům nabízíme společ-
né putování na Mariastein, 
které se uskuteční ve středu 
12. října. Kontaktní osoby 
jsou p. Golichová, p. Chrást-
ková a p. Vitoulová. 

http://ministranti.doo.cz/

