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D E N   P Á N Ě 
30. neděle v mezidobí                        23. října                                           neprodejné  

K zamyšlení 

Je možné žít pro Boha bez Boha? Zřej-

mě ano, jak ukazuje i dnešní podoben-

ství. A což modlit se k Bohu bez Boha? 

To je také možné, opět potvrzeno dneš-
ním evangeliem. Ale daleko víc může 

zarážet zjištění, že třeba zrovna my se 

nacházíme v takovém postoji: jsme ak-

tivní křesťané, modlí-

me se bez Boha! Koli-

krát v modlitbě děkuje-
me, ale ve skutečnosti 

přičítáme všechny 

„dary“ sobě a své píli, 

takže by bylo pravdi-

vější podat podobný 

výčet jako ten farizeus: 

chodím do kostela, sna-
žím se o dobrý a pocti-

vý život. A není naše 

děkování v duchu fari-

zejském, když si v 

hloubi duše myslíme, 

že stejně si musíme vydobýt všechno 

sami vlastními silami, takže tím dárcem 
není Bůh, ale my? A nebylo by pak 

pravdivější říct: „Jsem skutečně dob-

rý“?! 

A že takový postoj samospravedlnosti a 

samospasitelnosti vede snadno k přezírá-

ní neaktivních křesťanů, neangažujících 
se ve farnosti či v charitě, to není třeba 

dlouho rozvádět. Není jednoduché 

skloubit poctivý život, v duchu věrnosti ke 

Kristu, s milosrdenstvím vůči hříšným a 

nedokonalým. Ale takový postoj je možný 

právě tehdy, když si nezakládáme na své 
dobré vizitce, když nespoléháme na své 

výkony, ale jsme si vědomi, že na prvním 

místě „visíme na Bohu“, právě jako onen 

celník. Čili prožíváme, že 

nemůžeme žít pro Boha 

bez Boha. Sv. Filip Neri o 
sobě řekl, že bez Boha by 

byl schopný nejtěžších 

provinění. Není snadné 

dojít k takovému poznání, 

protože předpokládá hlu-

boké poznání sebe (svých 

skrytých a třeba dřímají-
cích hříšných sklonů) a 

Boží ochraňující moci. 

Možná bychom na to 

mohli namítnout, že přece 

jenom Filip Neri byl svět-

cem, a tedy dostal mimořádný vhled do 

duchovních skutečností – ale my „prostí 
věřící“? Nebyl však onen celník „prostým 

člověkem“, navíc duchovním outsiderem? 

A pokud se třeba nedokážeme modlit v po-

dobném kajícím duchu jako ten celník, pro-

tože nejsme „tak hříšní“, tak můžeme aspoň 

volat „Bože, potřebuji tě“. A Bůh shlédne 
na naši modlitbu, protože on se ujímá 

chudých a potřebných.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 24. 10. 

Ef 4,32-5,8 

Žl 1,1-2.3.4+6 

Lk 13,10-17 

I v odpouštění a vydávání se 

druhým máme být Jeho obra-

zem. Právě přirozený stud mi 

může pomoci, abych žil jako 

„děti světla“. 

 

ÚTERÝ 25. 10. 

Ef 5,21-33 

Žl 128,1-2.3.4-5 

Lk 13,18-21 

Jako Kristus miloval církev, 

tak ať církev miluje Krista! 

Rodinné vztahy jsou zde po-

výšeny na vzájemnou, obou-

strannou, stejně velikou lásku. 

Nezbývá, než z toho vyvodit 

důsledky… 

 

STŘEDA 26. 10. 

Ef 6,1-9 

Žl 145,10-11.12-13ab.13cd-14 

Lk 13,22-30 

Výchovou, zodpovědností za 

druhé, mám podíl na jednání 

Boha s námi. Uvědomuji si, 

že i v této oblasti jsem jeho 

obrazem? 

 

ČTVRTEK 27. 10. 

Ef 6,10-20 

Žl 144,1.2.9-10 

Protože Pán je spravedlivý Bůh, nestraní nikomu. 
Není na straně proti chudákovi a vyslyší modlit-
bu utištěného. Nepohrdne sirotkovou prosbou ani 
vdovou, když vylévá svou stížnost. Tíseň utlače-
ného se skončí, křik ubohého se utiší. Modlitba 
chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud 
tam nedojde. Nevzdálí se, dokud Nejvyšší neza-
kročí, nerozsoudí spravedlivě a neobnoví právo. 

Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, 
chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem 
bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem ucho-
val. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, 
který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soud-
ce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou 
čekají na jeho příchod.  
Při mé první obhajobě nikdo se mě nezastal, 
všichni mě opustili. Kéž je jim to odpuštěno! 
Avšak Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně 
hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech 
národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy.  
Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání 
pro své nebeské království. Jemu buď sláva na 
věčné věky! Amen. 

1. čtení Sir 35,15b-17.20-22a 

2. čtení 2 Tim 4,6-8.16-18 

Žalm 34 

Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. 
 
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v 
mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť 
se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují 
se. 
Hospodinův hněv stíhá ty, kdo páchají zlo, – aby 
vyhladil ze země vzpomínku na ně. – Spravedliví 
volali, a Hospodin slyšel, – vysvobodil je z každé 
jejich tísně. 
Blízko je Hospodin těm, kdo mají zkroušené srd-
ce, – na duchu zlomené zachraňuje. – Hospodin 
zachraňuje duše svých služebníků, – nebudou 
pykat, kdo se k němu utíkají. 
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Lk 13,31-35 

Následování Krista vyžaduje i 

připravenost na duchovní boj. 

Jsem si toho vědom, neutíkám 

před tím? 

 

PÁTEK 28. 10.  

svátek sv. Šimona a Judy 

Ef 2,19-22 

Žl 19 (18), 2-3.4-5  

Lk 6,12-19 

Náš Pán si vyvolil svých dva-

náct po noci, kterou strávil v 

modlitbě. Dokážu s Ježíšem 

bdít a modlit se za nástupce 

apoštolů, ustanovené i v mé 

vlasti? 

 

SOBOTA 29. 10. 

Flp 1,18b-26 

Žl 42,2.3.5bcd 

Lk 14,1.7-11 

Láska k Pánu ať spočívá v 

radosti z Jeho přítomnosti. 

Ani nemusím trvat na nejbliž-

ším místě u něj. Model pro 

uspokojivé vztahy v církvi! 

 

NEDĚLE 30. 10. 

31. neděle v mezidobí 

Mdr 11,22-12,2 

2 Sol 1,11-2,2 

Lk 19,1-10 

 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb:  
Sobota 29. 10. 
Děrné - 17:00 
Vrchy - 18:00 
Neděle 30. 10. 
Stachovice - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Lukavec - 10:30  
♣ Večer plný hudební produkce, divadla, projek-
ce a evangelia „Godzone tour“ se bude odehrávat 
v Ostravě v RT TORAX ARENĚ v úterý 25. říj-
na v čase od 18 do 21 hodin.  
♣ V pátek si při mši svaté ve Fulneku připomene-
me svátek sv. Šimona a Judy - apoštolů. 
 ♣ V úterý 1. listopadu slavíme slavnost Všech 
svatých a ve středu 2. listopadu vzpomínku na 
všechny věrné zemřelé. 
♣ V neděli 30. října v 16 hodin zveme na hřbitov 
ve Fulneku, kde se budeme společně modlit za 
zemřelé.  
♣ Pořad bohoslužeb v kostele ve Fulneku: 
Pondělí 31. října - 18:00  - mše svatá ze slavnosti 
Všech svatých  
Úterý 1. listopadu - 8:00  - mše svatá 
Středa 2. listopadu - 18:00 - mše svatá 
♣ Mše svaté s pobožností za věrné zemřelé na 

Evangelium Lk 18,9-14 

Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že 
jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš 
toto podobenství: „Dva lidé šli do chrámu, aby se 
modlili; jeden byl farizeus a druhý celník.  
Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto: 
‘Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé: lupi-
či, podvodníci, cizoložníci nebo i jako támhleten 
celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím de-
sátky ze všech svých příjmů.’ Celník však zůstal 
stát vzadu a neodvažoval se ani pozdvihnout oči 
k nebi, ale bil se v prsa a říkal: ‘Bože, buď milos-
tiv mně hříšnému!’ Říkám vám: Celník se vrátil 
domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť kaž-
dý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se po-
nižuje, bude povýšen.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých         23.10. – 30.10.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne 23.10. 
Út  25.10. 
Čt  27.10.     
Pá  28.10. 
 
Ne 30.10.  

Za rodinu Moravcovu 
___________________________ 
14:00 Pohřeb: Marie Kočíbová 
Poděkování za dar života s prosbou  
o Boží požehnání pro celou rodinu 
Na poděkování Pánu Bohu za dar  
manželství 

Ne 23.10. 
 
St  26.10. 
So 29.10.  

7:30 Za † a živou rodinu Mocovu  
a Heinrichovu  
Za † rodiče Juřicovy a za živou rodinu 
17:00 Za † a živou rodinu Skočkovu 

So  22.10. 
Čt  27.10.     
Ne 30.10.  

18:00 Za † rodiče Moniakovy 
Mše svatá za farnost 
David 

So 22.10. 
 
 
Út  25.10. 
Ne 30.10.  

17:00 Za † Michala Růčku, manželku, 
syna, rodiče z obou stran a živou  
rodinu 
___________________________ 
Za † Ludmilu Horváthovou, rodiče  
z obou stran a živou rodinu 

Ne 23.10. 
 
So 29.10.  

Za † Marii Víchovou, manžela, rodiče 
a sourozence z obou stran 
18:00 Za † Františka Šuléře, rodiče  
a prarodiče, za † Pavlu Rašťákovou,  
za † rodiče Charles a Irene Strollo 

Děrné 

hřbitově na vesnicích:  
Neděle 30. října  
14:00 – Jerlochovice  
Pondělí 31. října  
16:00 - Vrchy 
Úterý 1. listopadu  
16:00 – Stachovice 
18:00 – Lukavec 
Středa 2. listopadu  
16:00 – Děrné. 
♣ Při mši svaté s modlitbou 
za věrné zemřelé na vesnicích 
a ve středu v 18 hodin ve Ful-
neku se budeme společně 
modlit za ty, jejíchž jména 
napíšete na kartičky. 
♣ Na základě dovolení Apoš-
tolské Penitenciárie mohou 
naší věřící získat plnomocné 
odpustky pro duše zemřelých, 
které potřebují očištění, už do 
25. října, pokud z vážných 
důvodů nemohou navštívit 
hřbitovy v obvyklé době od 2. 
do 8. listopadu. Podmínkou 
jsou známé úkony: přijetí svá-
tosti smíření, svaté přijímání, 
modlitba na úmysl Svatého 
otce (Otče náš a Zdrávas či 
jiná modlitba).  
♣ 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.  
♣ Ve čtvrtek 27. října ve 
14 hodin se při mši svaté ve 
farním kostele rozloučíme 
s paní Marií Kočíbovou. Od-
počinutí věčné dej jí, Pane, – 
a světlo věčné ať jí svítí. – Ať 
odpočívá v pokoji. – Amen.  
Z tohoto důvodu nebude od-
polední adorace a mše svatá. 


