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D E N   P Á N Ě 
3. neděle v mezidobí                              22. ledna                  neprodejné  

Papež František - k zamyšlení 

Dnešní evangelium líčí začátek Ježíšova 
veřejného působení. Začalo v Galileji, 
která byla v porovnání s Jeruzalémem 
periferií, na kterou se pohlíželo 
s nedůvěrou, protože byla smíšena 
s pohany. Od tohoto kraje se neočekáva-
lo nic dobrého a nového. Právě tam však 
začal kázat Ježíš, který vyrůstal 
v Galilejském 
Nazaretě. 
Hlásá ústřední 
jádro svého 
učení shrnutého 
do výzvy: 
»Obraťte se, 
neboť se přiblí-
žilo nebeské 
království«. 
Tato zvěst je 
jako silný 
proud světla, který prostupuje tmu a roz-
hání mlhu. Připomíná Izaiášovo proroc-
tví, které se čte v noci o Narození Páně: 
»Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké 
světlo, obyvatelům temné země, vzchází 
světlo«. Příchodem Ježíše, světla světa, 
vyjevil Bůh Otec lidstvu svoji blízkost a 
svoje přátelství. Byly nám dány zdarma 
bez našich zásluh. Boží blízkost a Boží 
přátelství nejsou výsledkem našich zá-
sluh; jsou Božím darem daným zdarma, 
a jako takový jej máme opatrovat. 
Výzva k obrácení, kterou Ježíš adresuje 
všem lidem, je plně srozumitelná právě 
ve světle události zjevení Boží Syna, o 
kterém jsme rozjímali během minulých 

nedělí. Často se zdá, že je nemožné změnit 
život, opustit cestu sobectví a zla, opustit 
cestu hříchu, protože snahu o obrácení sou-
středíme pouze na sebe a svoje síly, nikoli 
na Krista a Jeho Ducha. Přilnutí k Pánu 
však nelze redukovat na naše osobní úsilí. 
Myslet si něco takového by bylo hříchem 
pýchy. Naše přilnutí k Pánu nelze reduko-

vat na osobní 
úsilí, ale musí 
se vyjádřit dů-
věrnou otevře-
ností srdce i 
mysli k přijetí 
Ježíšovy dobré 
zvěsti. Ježíšovo 
slovo, Ježíšova 
dobrá zvěst, 
evangelium mě-
ní svět i srdce! 

Jsme proto povoláni svěřit se Kristovu slo-
vu, otevřít se Otcovu milosrdenství a ne-
chat se proměnit milostí Ducha svatého. 
Pravé obrácení začíná odtud, stejně jako u 
prvních učedníků. Setkání s božským Mis-
trem, s Jeho pohledem a s Jeho slovem je 
podnítilo k Jeho následování, ke změně 
života konkrétním zapojením se do služby 
Božímu království. 
Překvapující a rozhodující setkání 
s Ježíšem bylo začátkem putování učední-
ků, proměněných na hlasatele a svědky Bo-
ží lásky k Božímu lidu. Napodobením těch-
to prvních hlasatelů a poslů Božího slova, 
ať se každý z nás ubírá ve stopách Spasitele 
a nabízí tak naději těm, kdo po ní žízní. 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 23. 1. 
Žid 9,15.24-28  
ŽL 98,1.2-3AB.3CD-4.5-6 
Mk 3,22-30 
Každá eucharistická slav-
nost je zpřítomněním Jeho 
jediné kalvárské oběti. Sna-
žím se o co nejhlubší proži-
tí každé mše svaté? 
 
ÚTERÝ 24. 1.  
Žid 10,1-10 
ŽL 40,2+4AB.7-8A.10.11 
Mk 3,31-35 
Bůh na sebe bere naše tělo, 
aby nám usnadnil přístup k 
sobě. Má mě tak rád, že se 
chce se mnou ztotožnit! 
Své tělo dal za mě… Jak 
odpovím? 
 
STŘEDA 25. 1.  
svátek Obrácení sv. Pavla 
Sk 22,3-16  
ŽL 117,1.2 
Mk 16,15-18 
Mé obrácení třeba neprobí-
halo tak dramaticky. Ale 
není snad každodenní křes-
ťanský život bojem mezi 
lhostejností a horlivostí? 
Pokusím se popsat skrom-
ný příběh mého vztahu ke 
Kristu. 
 
ČTVRTEK 26. 1.  
2 Tim 1,1-8  
Žl 96,1-2a,2b-3.7-8a.10 
Mk 4, 21-25 
Pavel se nestydí dát prů-

Žalm 27 

Hospodin je mé světlo a má spása. 
 
Hospodin je mé světlo a má spása, – koho 
bych se bál? – Hospodin je záštita mého ži-
vota, – před kým bych se třásl? 
Jedno od Hospodina žádám a po tom toužím: 
– abych směl přebývat v Hospodinově domě 
– po všechny dny svého života, – abych poží-
val Hospodinovy něhy – a patřil na jeho 
chrám. 
Věřím, že uvidím blaho od Hospodina – v 
zemi živých! – Důvěřuj v Hospodina, buď 
silný, – ať se vzmuží tvé srdce, doufej v Hos-
podina! 

1. čtení Iz 8,23b – 9,3 

2. čtení 1 Kor 1,10-13.17 

Napomínám vás, bratři, jménem našeho Pána 
Ježíše Krista: Buďte všichni zajedno a ať 
nejsou mezi vámi roztržky. Stejně usuzujte a 
stejně smýšlejte.  
Lidé z Chloina domu mi totiž o vás oznámili, 
moji bratři, že se mezi sebou hádáte. Mluvím 
o tom, že každý z vás říká něco jiného: „Já 

V první době ponížil Hospodin zemi Zabulon 
a zemi Neftali, v poslední době však oslaví 
Mořskou cestu, kraj za Jordánem, Galileu 
pohanů.  
Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, 
obyvatelům temné země vzchází světlo. Dá-
váš mnoho jásotu, zvěstuješ radost; veselí se 
před tebou, jako se jásá o žních, jako plesají 
ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho, které ho 
tížilo, hůl na jeho šíji a bodec jeho otrokáře 
jsi zlomil jako za midjanských dnů. 
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Texty k rozjímání 

chod svým citům. Mohu 
mít radost, že texty součas-
ného papeže Františka jsou 
stejně vroucí a čtivé. Kdy 
jsem já naposled odhalil 
své nitro v dopise, příp. v 
mailu těm, které mi Bůh 
svěřil? 
 
PÁTEK 27. 1. 
Žid 10,32-39 
ŽL 37,3-4.5-6.23-24.39-40 
Mk 4,26-34 
Povzbuzení trpících je i 
mým úkolem. Mohu dnes 
myslet na ty, kdo jsou pro 
svou víru „veřejně tupeni a 
utiskováni“. A sám chci 
děkovat za dar svobody a 
správně ji využívat. 
 
SOBOTA 28. 1.  
Žid 11,1-2.8-19 
Lk 1,69-70.71-72.73-75 
Lk 1 nebo Mk 4,35-41 
Kéž ve své víře neustrnu, 
kéž ji více prohlubuji. I 
tím, že se nechám vést Bo-
hem do míst a situací, do 
kterých se mi nechce. Když 
se zpětně ohlédnu, vidím, 
že On byl se mnou. 
 
NEDĚLE 29. 1. 
4. neděle v mezidobí 
Sof 2,3; 3,12-13 
1 Kor 1,26-31 
Mt 5,1-12a 

držím s Pavlem!“, „já zase s Apollem!“, „a já 
s Petrem!“, „já s Kristem!“  
Je Kristus rozdělen? Copak byl za vás ukři-
žován Pavel? Nebo jste byli ve jménu Pavlo-
vě pokřtěni?  
Neposlal mě totiž Kristus křtít, ale kázat ra-
dostnou zvěst, a to ne nějakou slovní moud-
rostí, aby Kristův kříž nebyl zbaven působi-
vosti. 

Když Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel uvěz-
něn, odebral se do Galileje. Opustil Nazaret, 
šel a usadil se v Kafarnau při moři v území 
Zabulonově a Neftalimově, aby se naplnilo, 
co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše: ‘Země 
Zabulonova a země Neftalimova, u moře, za 
Jordánem, Galilea pohanská, lid, který žil v 
temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo 
těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti.’  
Od té doby začal Ježíš hlásat: „Obraťte se, 
neboť se přiblížilo nebeské království.“  
Když se ubíral podél Galilejského moře, uvi-
děl dva bratry, Šimona, zvaného Petr, a jeho 
bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli 
totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a 
udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali 
sítě a následovali ho.  
A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bra-
try, Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Ja-
na, jak na lodi se svým otcem Zebedeem 
spravují sítě. A povolal je. Oni hned nechali 
loď i otce a následovali ho.  
Ježíš pak chodil po celé Galileji, učil v jejich 
synagogách, hlásal evangelium o Božím krá-
lovství a uzdravoval mezi lidem každou ne-
moc a každou chorobu. 

Evangelium Mt 4,12-23 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             22.1. – 29.1.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   22.1. 
 
Út    24.1. 
 
Čt    26.1. 
 
Pá    27.1. 
 
Ne   29.1.  

Za † rodinu z obou stran a požehnání 
pro živou rodinu 
Na poděkování za 50 let života  
s prosbou o požehnání 
Poděkování za dar zdraví a za živou 
rodinu Kopřivou 
Za † Jana Šichora, Františka Trávníka 
a živou rodinu 
Za † rodiče Surovcovy, syny Petra  
a Jiřího a požehnání pro živou rodinu 

So   21.1. 
 
St    25.1. 
Ne   29.1.  

16:30 Za † Josefa a Emílii  
Kolovratovy a jejich rodinu 
Za † Josefa Otipku a Jiřího Pavlíčka 
Za † a živou rodinu Skočkovu 

So   21.1. 
Čt    26.1. 
Ne   29.1.  

18:00 Za † z rodiny Sukupovy 
__________________________ 
__________________________ 

Ne   22.1. 
 
Út    24.1. 
Ne   29.1.  

Za † Emilii Holáňovou, manžela, zetě 
a živou rodinu 
Za lékaře 
Za † Marii a Vladislava Vaněčkovy  
a rodiny z obou stran 

Ne   22.1. 
Ne   29.1.  

Za † Jana Pešla, manželku a děti 
Za † Bohumila Hansguta, rodiče  
a sourozence  

Děrné 

♣ V neděli 29. ledna bude 
platit pravidelný pořad boho-
služeb: 
Stachovice - 7:30  
Děrné – 8:00                                 
Fulnek - 9:00       
Vrchy - 10:30  
Lukavec – 10:30.   
♣ Sbírka z dnešní neděle je ve 
prospěch biblického apoštolá-
tu.  
♣ Ve středu si při mši svaté v 
Děrném připomeneme svátek 
Obrácení sv. Pavla. 
♣ V pátek 27. ledna v 18 ho-
din zveme do kostela ve Ful-
neku na mši svatou s kázáním 
pro děti. Děti se sejdou 
k nácviku písní v 17 hodin        
a po  mši svaté bude na faře 
spolčo.  
♣ Ještě do neděle 29. ledna 
můžete do kostela nosit zbyt-
ky svíček, ze kterých dobro-
volníci vyrábějí „Svíčky pro 
Ukrajinu“.  

Svátek Obrácení sv. Pavla 

Svátek obrácení svatého Pavla 
může být pro každého z nás 
i výzvou na naší vlastní cestě 
obrácení. Na cestě od vlastní-
ho aktivismu ke spojení s tím, 
"který dává sílu" a který může 
utvářet i náš vlastní život... 
Bože, ty sis vyvolil svatého 
Pavla, aby se stal učitelem 
národů; připomínáme si  jeho 
obrácení a prosíme tě: 
dej, ať jsme i my připraveni 
plnit tvou vůli a vydávat světu 
svědectví o tvé pravdě. 
Skrze tvého Syna Ježíše Kris-
ta, našeho Pána. Amen 


