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32. neděle v mezidobí                        6. listopadu                                      neprodejné  

K zamyšlení 

„Být rovný andělům“: tento ideál byl 
velmi živý v prvních stoletích, převážně 
u poustevníků. Svým asketickým živo-
tem, potlačováním vášní a intenzivním 
modlitebním životem se chtěli připodob-
nit andělům. Ježíš však neříká, že 
„budeme anděly“ v tomto životě, ale v 
budoucím. Není moudré chtít urychlit 
„čas stanovený Bohem“ a přeskočit ten-
to život „obyčejný“ a „tělesný“. 
„Nebudou se že-
nit“: tento výrok 
zavdal podnět k 
pohrdavému po-
hledu na manžel-
ství, nedokonalé-
mu a tělesnému 
ve srovnání s do-
konalým anděl-
ským životem 
celibátníků. Ta-
kový pohled však 
v evangeliu nena-
jdeme. Manžel-
ství je sice nedo-
konalé a bude „překonané“ životem ve 
vzkříšení, ale zrovna tak budou překoná-
ny jiné podoby našeho života zde na ze-
mi, ba dokonce celý tento náš život. 
Proč bude manželství „překonané“? Pro-
tože „existuje životní stav bez manžel-
ství, kde člověk (jako muž a žena) na-
chází plnost sebedarování a společen-
ství, a to díky oslavení celé duševně-
tělesné bytosti v trvalém spojení s Bo-
hem“ (Jan Pavel II.). Tento nový život 
„pro Boha“ bude tak intenzivní, že pro-

mění a prohloubí i mezilidské vztahy, včet-
ně vztahů mezi manžely. 
„Být jako andělé“: ideál vyhrazený jen ži-
votu ve vzkříšení? Ano i ne. Ano i ne, pro-
tože už teď žijeme novým životem 
(vzkříšeným), ale ještě ne v plnosti. Už teď 
tedy můžeme žít pro Boha: naplno pro něj 
budeme žít „po smrti“. 
Jestliže zatím nemůžeme žít jako andělé 
ryze duchovním životem, ale musíme žít v 

tomto světě a mít 
starosti o tento svět, 
pak můžeme a máme 
žít pro Boha už „tady 
a teď“ i uprostřed 
těch „světských sta-
rostí“. Jestliže zatím 
nemůžeme být jako 
andělé životem bez 
manželství (pokud 
nejsme celibátníky), 
pak můžeme být jako 
andělé životem pro 
Boha i v manželství. 
I pro manžely přece 

platí, že jejich život má být pro Boha: už 
teď, ne teprve „potom“. A nakolik očekává-
me „život pro Boha“ po vzkříšení, natolik 
budeme mít vnitřní motor žít už tady pro 
Boha: toto zaměření na Boha neodcizí od 
druhých, od partnera, ale naopak prohloubí 
a prostoupí všechny partnerské a přátelské 
vztahy. Vždyť Bůh je Bohem života: on 
naplňuje všechen život, všechny vztahy: až 
prostoupí zcela celou mou bytost, naplní i 
všechny moje vztahy. Protože kde je Bůh, 
tam je vztah, tam je život. 
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PONDĚLÍ 7. 11. 
Tit 1,1-9 
Žl 24,1-2.3-4ab.5-6 
Lk 17,1-6 
Pastorální list začíná základ-
ními požadavky na pastýře: 
zvládnout vlastní „dům“. Te-
prve potom se může věnovat 
službě církvi. 
 

ÚTERÝ 8. 11. 
Tit 2,1-8.11-14 
Žl 37,3-4.18+23.27+29 
Lk 17,7-10 
Už to, že mohu sloužit Vše-
mohoucímu, je nejvyšší vy-
znamenání. Postoj, kdy oče-
kávám odměnu od Boha za 
dobré jednání, je zřejmě ne-
správný. 
 

STŘEDA 9. 11.  
Svátek Posvěcení lateránské 
baziliky 
Ez 47,1-2.8-9.12  
Žl 46 (45), 2-3.5-6.8-9  
1 Kor 3,9c-11.16-17 
Jan 2,13-22 
Mohu uvažovat: kvůli čemu 
by dnes Pán spletl důtky a co 
by vymrskal? Nedávám ně-
kdy i já špatný příklad? 
 

ČTVRTEK 10. 11.  
Památka sv. Lva Velikého 
Flm 7-20 
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 
Lk 17,20-25 
Je-li Boží království už mezi 
námi, jak říká náš Pán, měl 
bych se víc snažit, abych byl 
jeho dobrým a ukázněným 
občanem! 
 

PÁTEK 11. 11.   

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich mat-
kou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, 
aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso.  
Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: 
„Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit?  
Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit božské 
zákony otců.“  
Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš 
nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí 
nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho 
zákony.“ Po něm byl týrán třetí. Když ho požáda-
li, aby vyplázl jazyk, který mu chtěli uříznout, 
nebojácně vztáhl ruce na oheň a neohroženě řekl: 
„Dostal jsem je z nebe, ale kvůli Božím zákonům 
se o ně nestarám a doufám, že je znovu od něho 
obdržím.“ Sám král a jeho družina žasli nad du-
ševní silou jinocha, který se vůbec nestaral o bo-
lesti.  
Když zemřel, dali se do stejného mučení a týrání 
čtvrtého, který krátce před smrtí řekl: „Je dobré 
být poslán na smrt od lidí, když můžeme doufat 
od Boha, že znovu budeme od něho vzkříšeni. 
Pro tebe však vzkříšení k životu nebude!“ 

1. čtení 2 Mak 7,1-2.9-14 

Žalm 17 

Až procitnu, Hospodine,  
nasytím se pohledem na tebe. 

 
Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, – všimni si 
mého nářku, – popřej sluchu mé modlitbě z beze-
lstných rtů! 
Mé kroky pevně setrvaly na tvých stezkách, – 
nezakolísaly mé nohy. – Volám k tobě, protože 
mě vyslyšíš, Bože, – popřej mi sluchu, slyš mé 
slovo! 
Opatruj mě jako zřítelnici oka, – do stínu svých 
perutí mě ukryj. – Já však ve spravedlnosti uzřím 
tvou tvář, – až procitnu, nasytím se pohledem na 
tebe. 
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Bratři! Náš Pán Ježíš Kristus i Bůh, náš Otec, 
který nás miloval a ve své dobrotě nám dal nepo-
míjející útěchu a radostnou naději – on sám ať 
potěší vaše srdce a utvrdí v každém dobrém činu 
i slovu.  
A tak, bratři, modlete se za nás, aby se slovo Pá-
ně dále šířilo a bylo přijímáno s úctou, jak je to-
mu i u vás, a abychom byli osvobozeni od lidí 
zvrácených a zlých, neboť věřit není dáno všem. 
Ale Pán je věrný: on vás bude sílit a chránit od 
zlého. Spoléháme na vás, že s pomocí Páně dělá-
te a budete dělat, co vám nařizujeme. A Pán ať 
řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli 
trpěliví tak, jako byl Kristus. 

Památka sv. Martina 
2 Jan 4-9 
Žl 119,1.2.10.11.17.18 
Lk 17,26-37 
Nejsem snad příliš ve světě 
zabydlený? Pozor, aby mi 
rychlý příchod Pána – na kte-
rý se těší ti, kdo žijí vnitřním 
životem – vlastně nepřekážel! 
 

SOBOTA 12. 11.  
Památka sv. Josafata 
3 Jan 5-8 
Žl 112,1-2.3-4.5-6 
Lk 18,1-8 
Janův vstřícný postoj k 
„cizím“, kteří zvěstují evan-
gelium, svědčí o tom, že se 
nepokládá za výjimečného. 
Janův důraz na lásku nejsou 
jen slova! Vzor pro jednání v 
církvi… 
 

NEDĚLE 13. 11. 
33. neděle v mezidobí 
Mal 3,19-20a 
2 Sol 3,7-12 
Lk 21,5-19 

2. čtení 2 Sol 2,16 – 3,5 

Evangelium Lk 20,27-38 

K Ježíšovi přistoupilo několik saduceů, kteří tvr-
dí, že není vzkříšení, a otázali se ho:  
„Mistře, Mojžíš pro nás ustanovil: ‘Zemře-li ně-
komu bratr, který měl manželku, ale byl bezdět-
ný, ať si tu manželku vezme jeho bratr a zplodí 
svému bratru potomka.’ Bylo tedy sedm bratrů. 
První se oženil a zemřel bezdětný. Ženu si vzal 
druhý a třetí a stejně tak všech sedm, nezanechali 
však děti a zemřeli. Nakonec zemřela i ta žena.  
Kterému z nich bude tedy ta žena náležet při 
vzkříšení? Vždyť ji mělo za manželku všech 
sedm!“  
Ježíš jim řekl: „Lidé tohoto světa se žení a vdáva-
jí. Ale ti, kdo budou uznáni za hodné dosáhnout 
onoho světa a vzkříšení z mrtvých, nebudou se 
ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít, jsou 
totiž rovni andělům a jsou syny Božími, neboť 
mají účast na vzkříšení.  
A že mrtví budou vzkříšeni, to naznačil i Mojžíš 
ve vyprávění o hořícím keři, když nazývá Pána 
‘Bohem Abrahámovým, Bohem Izákovým a Bo-
hem Jakubovým’. On přece není Bohem mrt-
vých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho.“ 

Ohlášky 

♣ Pořad bohoslužeb:  
Sobota 12. 11. 
Děrné - 16:30, Vrchy  - 18:00 
Neděle 13. 11. 
Stachovice - 7:30 
Fulnek- 9:00 
Lukavec - 10:30. 
♣ Ve středu si při mši svaté 
v Děrném připomeneme svá-
tek Posvěcení lateránské bazi-
liky. Jedná se o nejstarší pa-
pežský kostel, nese titul 
„Matka a hlava všech kostelů 
Města (Říma) i celého světa“. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých           6.11. – 13.11.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   6.11. 
 
Út    8.11. 
Čt  10.11.     
Pá  11.11. 
Ne 13.11.  

Za vězněné kněze naší farnosti  
a sudetské Němce 
Za † Markétu a Waltra Srubkovy 
Za † Martina a Jarmilu Ondášovy 
Za † Jindřicha Hývnara 
Za † Josefa Kubového a živou rodinu 

Ne   6.11. 
 
St     9.11. 
So  12.11.  

7:30 Za † Emílii Kolovratovou,  
manžela a za živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
16:30 Za † Annu Patermannovou  
a syny, za duše v očistci 

So   5.11. 
Čt  10.11.     
Ne 13.11.  

18:00 Za † Karla Parmu 
Za Adélu Kondiovskou 
__________________________ 

So    5.11. 
Út    8.11. 
 
Ne 13.11.  

16:30 Za † rodinu Marethovu 
Za † Stanislava Vašuta, rodiče z obou 
stran a živou rodinu 
Za † Marii a Jana Cihlářovy, rodiče  
z obou stran, sourozence a živou  
rodinu 

Ne   6.11. 
 
So  12.11.  

Za † Stanislava Adamuse, rodiče,  
babičku a živou rodinu 
18:00 Na poděkování Pánu Bohu  
za dožití 70 a 80 let života  
a za † rodiče, dceru Miroslavu  
a † manžele Kovačíkovy  

Děrné 

♣ Česká biskupská konferen-
ce vyhlašuje na 33. neděli 
v mezidobí, která letos připa-
dá na 13. listopadu, kostelní 
sbírku, jejíž výtěžek bude ur-
čen na podporu katolických 
médií. 
♣ V sobotu 19. listopadu zve-
me v 15 hodin na hřbitov 
v Jestřábí na pobožnost  
za věrné zemřelé a v 15:30  
do kaple svatého Jana Nepo-
muckého na mši svatou s ne-
dělní platností. 
♣ Všichni mladí od 14 do 25 
let, kteří touží načerpat novou 
inspiraci, posílit se víře a zažít 
společenství s lidmi i Bohem, 
jsou zváni na BISCUP 
(diecézní setkání ostravsko-
opavské mládeže s otcem bis-
kupem). Letos připadá setkání 
na víkend 18. – 20. listopadu 
a bude se konat v Opavě. Mo-
ttem letošního setkání je verš 
z Písma svatého z Lukášova 
evangelia: ,,Maria se vydala 
na cestu a spěchala…”. Ter-
mín přihlášek je do 10. října. 
Více na webu: 
www.diecezko.doo.cz.  
♣ 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, zá-
bavný program, občerstvení, 
dětský koutek, a také společ-
nou modlitbu k začátku ad-
ventní doby. Cena vstupného 
je 50 Kč pro jednotlivce, nebo 
150 Kč pro rodinu. 

https://diecezko.doo.cz/index.php

