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Papež František - Víra přibývá rozdáváním a roste rizikem 

»Tvá víra tě zachránila«. Tak se uzavírá 
dnešní evangelium, které nám ukazu-
je cestu víry. Na této trase víry vidíme 
tři etapy, po níž se se ubírají uzdravení 
malomocní, kteří volají, jdou a děkují. 
Nejprve: volání. Malomocní se nacháze-
li v bědném stavu nejenom proto, že mě-
li nemoc, která se také dnes vyskytuje a 
proti níž je třeba všemi 
silami bojovat, ale také 
proto, že byli vyobcováni 
ze společnosti. V Ježíšově 
době byli považováni za 
nečisté a jako takoví mu-
seli žít v izolaci, v ústraní 
Avšak třebaže je jejich 
stav nutí držet se zpo-
vzdálí, přesto nahlas vola-
jí. Nenechají se ochromit 
zábranami, které kladou 
lidé, a volají k Bohu, kte-
rý nikoho nevyobcovává. 
Takto se zmenšují rozdíly 
a vystupuje z odloučení; 
nikoli uzavíráním se do sebe a svého 
žalu a hloubáním nad soudy těch dru-
hých, nýbrž voláním k Pánu, protože 
Pán slyší volání toho, kdo je osamocen. 
Stejně jako malomocní potřebujeme my 
všichni uzdravení. Potřebujeme se vylé-
čit z nedůvěry v sebe, v život, 
v budoucnost; z mnoha obav; z mnoha 
neřestí, kterým otročíme, na souzení 
druhých. Pán osvobozuje a uzdravuje 
srdce, voláme-li k Němu a říkáme-li: 
„Pane, věřím, že mne můžeš očistit, uz-
drav mne z mojí uzavřenosti. Ježíši, vy-
svoboď mne ze špatnosti a strachu.“  
Druhé slovo je jít. Zaráží však skuteč-

nost, že malomocní nejsou uzdraveni, když 
stojí před Ježíšem, ale potom, co odcházejí: 
»A jak odcházeli, byli očištěni«, říká evan-
gelium. Jsou uzdraveni cestou do Jeruzalé-
ma, když stoupají nahoru. K uzdravení do-
chází na cestě života, na cestě, která je ne-
zřídka stoupáním, protože vede vzhůru. 
Víra chce jít, vycházet; působí zázraky, 

pokud vyjdeme ze svých 
výhodných jistot, opustíme
-li svá bezpečná útočiště a 
komfortní hnízdečka. Víra 
přibývá rozdáváním a roste 
rizikem. Víra činí pokroky, 
když jdeme vpřed, vybave-
ni důvěrou v Boha. Víra si 
razí cestu skromnými a 
konkrétními krůčky, jaký-
mi byly malé a konkrétní 
kroky malomocných. 
Cesta malomocných má 
další zajímavý aspekt: 
jdou společně. »Šli« a 
»byli očištěni« , říká evan-

gelium, vždycky v množném čísle: věřit 
znamená také putovat společně, nikdy o 
samotě. Po uzdravení si však těch devět jde 
po svých a pouze jeden se vrací, aby podě-
koval. Tehdy Ježíš vyjádří svoji hořkost: 
»Kde jsou ostatní?« Je pravda, že úkolem 
nás, kteří jsme tady, abychom „konali eu-
charistii“, je děkovat. Je naším úkolem sta-
rat se o toho, kdo nepokračuje v cestě, 
zbloudil. My všichni jsme strážci vzdále-
ných bratří. Jsme jejich přímluvci, jsme za 
ně zodpovědní, jsme povoláni odpovídat za 
ně, mít je na srdci. Chceš růst ve víře? Ty, 
kdo jsi dnes tady, chceš ve víře růst? Pečuj 
o vzdáleného bratra, vzdálenou sestru. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 10. 10.  

Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 

Žl 113,1-2.3-4.5a+6-7 

Lk 11,29-32 

Svobodný Jeruzalém, přichá-

zející shora, obraz církve, kte-

rá děti plodí ke svobodě, ne k 

otroctví. Ostatní falešné 

„svobody“ se časem mění v 

otrocký chomout! 

 

ÚTERÝ 11. 10. 

Gal 5,1-6 

Žl 119,41.43.44.45.47.48 

Lk 11,37-41 

Pavel musel přesvědčovat, že 

opravdové přijetí Krista na-

hradí Zákon. Kéž se i moje 

víra projeví navenek láskou. 

Tak se „předpisy“ octnou až 

na druhém místě. 

 

STŘEDA 12. 10.  

Gal 5,18-25 

Žl 1,1-2.3.4+6 

Lk 11,42-46 

Snažme se víc, aby nás druzí 

poznávali podle ovoce Ducha 

a ne podle toho, že stále pou-

kazujeme na negativa a špat-

nosti. 

 

ČTVRTEK 13. 10.  

Ef 1,1-10 

Žl 98,1.2-3ab.3cd-4.5-6 

Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho 
sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a 
jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a 
byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s ce-
lým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: 
„Hle, už vím, že není Boha po celé zemi, jen v 
Izraeli. Nyní vezmi, prosím, dar od svého služeb-
níka.“ Elizeus odpověděl: „Jako že je živ Hospo-
din, jemuž sloužím: Nic nevezmu!“ Ačkoli na něj 
naléhal, aby vzal, odepřel. Náman pak řekl: 
„Když tedy opravdu nechceš, dovol mi vzít tolik 
prstě, kolik unese spřežení mezků, neboť tvůj 
služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy 
jiným bohům, jen Hospodinu.“ 

Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova po-
tomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje 
evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce 
jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno 
není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby 
také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše 
Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, 
budeme s ním (také) žít. Když vytrváme, budeme 
s ním i kralovat. Když (ho) zapřeme, zapře také 
on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává 
věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. 

1. čtení 2 Král 5,14-17 

2. čtení 2 Tim 2, 8-13 

Žalm 98 

Hospodin zjevil svou spásu  
před zraky pohanů. 

 
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil 
podivuhodné věci. Vítězství je dílem jeho pravi-
ce, jeho svatého ramene. 
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, před zra-
ky pohanů zjevil svou spravedlnost. Rozpomenul 
se na svou dobrotu a věrnost Izraelovu domu. 
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Bo-
ha. Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, 
plesejte a hrejte! 
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Texty k rozjímání 

Lk 11,47-54 

Kéž znovu promodlím tento 

hluboký text! S vědomím, že 

Bůh si nás vybral již před 

stvořením světa, s vědomím, 

že jsem součástí jeho plánu 

spásy… 

 

PÁTEK 14. 10. 

Ef 1,11-14 

Žl 33,1-2.4-5.12-13 

Lk 12,1-7 

Jak veliká věc je pro mě po-

cit, že si mě Bůh získal jako 

svůj majetek. A tak o mě chce 

pečovat. Kéž se mu nevzpou-

zím… 

 

SOBOTA 15. 10.  

Památka sv. Terezie  

od Ježíše 

Ef 1,15-23 

Žl 8,2-3a.4-5.6-7 

Lk 12,8-12 

Sounáležitost s Ježíšem a jeho 

církví, to jsou rysy dospělého 

křesťanství. Nikoli jen indivi-

duální pěstování soukromé 

zbožnosti. 

 

NEDĚLE 16. 10 

29. neděle v mezidobí 

Ex 17,8-13 

2 Tim 3,14 – 4,2 

Lk 18,1-8 

Evangelium Lk 17, 11-19 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 15. 10. 
Stachovice - 17:00 
Vrchy - 18:00 
Neděle 16. 10. 
Děrné - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Lukavec - 10:30  
 ♣ Říjen je mariánský měsíc modlitby posvát-
ného růžence. Zveme ke společné modlitbě 
růžence v rodinách a před mší svatou v naších 
kostelích.  
♣ Na společné putování na Mariastein zveme 
ve středu 12. října. Pojedeme společně auty, 
sraz v 9 hodin na náměstí. Přihlásit se můžete 
ještě dnes, kontaktní osoby jsou o. Jozef,  
p. Golichová, p. Chrástková.  
♣ Na mši svatou s katechezí pro děti a mládež 
zveme v pátek 14. října. Nácvik písní začne 
v 17 hodin. Po mši svaté zveme na spolčo. 
♣ Na večer chval - modlitbu doprovázenou 
kapelou a zpěvem jste zváni v sobotu 22. října 

Na cestě do Jeruzaléma procházel Ježíš mezi Sa-
mařskem a Galilejí.  
Když přicházel do jedné vesnice, šlo mu naproti 
deset malomocných. Zůstali stát opodál a volali: 
„Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“  
Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kně-
žím.“ A jak odcházeli, byli očištěni.  
Když jeden z nich zpozoroval, že je uzdraven, 
vrátil se, mocným hlasem velebil Boha, padl Je-
žíšovi k nohám tváří až k zemi a děkoval mu. Byl 
to Samaritán.  
Ježíš na to řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde 
je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se 
vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“  
A jemu řekl: „Vstaň a jdi! Tvá víra tě zachráni-
la.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           9.10. – 16.10.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   9.10. 
Út  11.10. 
 
Čt  12.10.     
Pá  13.10. 
 
Ne 16.10.  

Za † Josefa Ertelta a živou rodinu 
Za † Jiřího Šindlera, rodiče a živou 
rodinu 
Za †  Víta Linarta a rodiče  
Za †  Margitu a Emila Labancovy  
a rodinu Vaňurovu 
Prosba o Boží požehnání, zdraví  
a ochranu pro celou rodinu 

So    8.10. 
 
St  11.10.     
 
Ne 16.10.  

Za †  Bohumíra Storzera, rodiče  
a bratra  
Za †  Ludmilu Buchwaldovou  
a duše v očistci 
7:30 za rodinu Gebauerovu a Sokolovu 

So    8.10. 
Čt  12.10.     
Ne 16.10.  

18:00 Za † rodinu 
Za † Karla Smolku a živou rodinu 
Richtrová 

Ne   9.10. 
 
Út  11.10. 
So 15.10.  

Za † Rostislava Vojkůvku a živou 
rodinu  
Mše svatá za farnost 
17:00 Za † Marii a Vladislava  
Vaněčkovy a živou rodinu  

Ne   9.10. 
 
 
So 15.10.  

Za † Františka a Blaženu Homolovy, 
a za † Marii Bednaříkovou, manžela 
a za celou rodinu  
18:00 Za † Ludvíka Sedláka,  
Vladimíra Kavana a Jarmilu  
Hlubkovou 

Děrné 

v 19 hodin do kostela ve 
Fulneku.  
♣ V letošním roce připadne 
světový den misií na 23. říj-
na. V naší farnosti je dlouho-
letou tradicí oslavit společně 
s celým světem tzv. misijní 
neděli, kdy své modlitby a 
dary obracíme směrem k 
potřebným v rozvojových 
zemích. Papežské misijní 
dílo můžete podpořit při ne-
dělní sbírce, dále si budete 
moci zakoupit také čaje, čo-
koládu nebo kávu z produk-
ce zemědělců z rozvojových 
zemí pod značkou Fair Tra-
de, Misijní kalendáře a Mi-
sijní koláč. Prosíme všechny, 
kteří rádi pečou, o napečení 
koláčů, buchet, cukroví. Po-
kud byste se chtěli zapojit do 
příprav, kontaktujte prosím: 
Antonína Svobodníka ve 
Fulneku, Ivanu Vitoulovou 
v Děrném a Terezii Hrabál-
kovou v Lukavci 
♣ Zveme na tradiční oslavu 
konce církevního roku. Cír-
kevní silvestr naší farnosti 
letos proběhne v sobotu  
26. listopadu v sále U Jindři-
cha v Lukavci od 17 hodin. 
Těšit se můžete na tanec, 
zábavný program, občerstve-
ní, dětský koutek,  a také 
společnou modlitbu 
k začátku adventní doby. 
Cena vstupného je 50 Kč pro 
jednotlivce, nebo 150 Kč pro 
rodinu. 


