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D E N   P Á N Ě 
5. neděle v mezidobí                              5. února                  neprodejné  

Papež František - k zamyšlení 

V dnešním evangeliu říká Ježíš svým 
učedníkům: »Vy jste sůl země. [...] Vy 
jste světlo světa«. Používá symbolického 
slovníku, aby těm, kdo Jej míní následo-
vat, sdělil, jak Jej mají ve světě zpřítom-
ňovat a dosvědčovat svým životem. 
Prvním příměrem je sůl. Je to prvek, 
který ochucuje, konzervuje a chrání po-
travu před zkaže-
ním. Učedník je 
tedy povolán 
vzdalovat od spo-
lečnosti rizika a 
zárodky nákazy, 
jež zamořují lid-
ský život. Je třeba 
odolávat morální-
mu úpadku a hří-
chu, dosvědčovat 
poctivost a bratr-
ství a nepodléhat světským lichotkám 
prospěchářství, moci a bohatství. Solí je 
učedník, který i přes každodenní selhání, 
kterých se dopouštíme všichni, znovu 
povstává z prachu svých pochybení a s 
odvahou a trpělivostí znovu začíná usi-
lovat o dialog a setkání s druhými. Solí 
je učedník, který neusiluje o souhlas a 
potlesk, nýbrž snaží se být skromný a 
činorodý ve věrnosti Ježíšovu učení, 
neboť Ježíš nepřišel na svět, aby si ne-
chal sloužit, ale aby sloužil.  
Druhým příměrem, který podává Ježíš 
svým učedníkům, je světlo. Světlo zahá-
ní temnotu a umožňuje vidět. Ježíš je 
světlem, které zahnalo temnoty, jež do-
sud přetrvávají ve světě i v jednotlivých 

lidech. Je úkolem křesťana je zahánět, ne-
chat zářit Kristovo světlo a hlásat Jeho 
evangelium. Je to zář, která může vycházet 
i z našich slov, ale především má proudit 
z našich »dobrých skutků«. Učedník a křes-
ťanská obec jsou ve světě světlem, když 
ukazují druhým Boha a každému pomáhají 
zakusit Jeho dobrotu a milosrdenství. Je-

žíšův učedník je svět-
lem, když umí proží-
vat svoji víru mimo 
vyhrazené prostory, 
když přispívá 
k odstraňování před-
sudků, eliminaci po-
mluv a umožňuje svět-
lu pravdy vstoupit do 
situací nakažených 
pokrytectvím a lží. 
Dělat světlo. Není to 

však moje světlo, nýbrž Ježíšovo světlo. 
My jsme nástroj k tomu, aby Ježíšovo svět-
lo dosáhlo ke všem. 
Ježíš nás nabádá, abychom neměli strach 
žít ve světě, třebaže v něm leckdy dochází 
k situacím konfliktu a hříchu. Vůči násilí, 
nespravedlnosti a útisku se křesťan nesmí 
uzavřít do sebe nebo se ukrýt do bezpečí 
své ohrádky. Ani církev se nesmí uzavřít 
do sebe, nesmí opustit svoje poslání hlásat 
evangelium a sloužit. Ježíš při Poslední 
večeři žádal Otce ne o to, aby učedníky ze 
světa vzal, nýbrž ponechal je ve světě a 
chránil před světským duchem. Církev se 
velkodušně a vlídně vydává maličkým a 
chudým, což není světský duch, nýbrž Ježí-
šovo světlo a sůl.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 6. 2. památka sv. 

Pavla Mikiho a druhů 

Gn 1,1-19 

ŽL 104,1-2A.5-

6.10+12.24+35C 

Mk 6,53-56 

Bůh tvoří to, co jednou dá do 

správy člověku. Ten pak bude 

dobré Boží dílo opatrovat a 

dál rozvíjet. 

 

ÚTERÝ 7. 2. 

Gn 1,20 – 2,4a   

ŽL 8,4-5.6-7.8-9 

Mk 7,1-13 

Člověk, správce všeho, na 

čem Bohu záleží. Tím se stá-

vá spolupracovníkem samot-

ného Boha. Ne jeho konku-

rentem, ale obrazem. 

 

STŘEDA 8. 2.  

Gn 2,4b-9.15-17  

ŽL 104,1-2A.27-28.29BC-30 

Mk 7,14-23 

Genetické manipulace, nové 

technologie hromadného niče-

ní – to jsou dnešní stromy, 

jejichž ovoce nese smrt a utr-

pení. Bůh varuje, člověk pře-

stupuje. Dědičná vina… 

 

ČTVRTEK 9. 2. 

Gn 2,18-25  

ŽL 128,1-2.3.4-5 

Mk 7,24-30 

Krásně, básnicky vyjádřeno. 

Bůh tvoří ženu od srdce mu-

Žalm 112 

Spravedlivý září v temnotách jako světlo.  
 
Spravedlivý září v temnotách jako světlo řádným 
lidem, – je milosrdný, dobrotivý a spravedlivý. – 
Blaze muži, který se slitovává a půjčuje, – stará 
se o své věci podle práva. 
Neboť navěky nezakolísá, – ve věčné paměti bu-
de spravedlivý. – Nemusí se obávat zlé zprávy, – 
jeho srdce je pevné, důvěřuje v Hospodina. 
Jeho srdce je zmužilé, nebojí se, – rozděluje, dá-
vá chudým, – jeho štědrost potrvá navždy, – jeho 
moc poroste v slávě. 

1. čtení Iz 58,7-10 

2. čtení 1 Kor 2,1-5 

Bratři, když jsem k vám přišel hlásat svědectví o 
Bohu, nepřišel jsem s nějakou zvláštní výřečností 
nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že u vás 
nechci znát nic jiného než Ježíše Krista, a to ukři-
žovaného.  
Vystupoval jsem u vás se skleslou náladou, se 
strachem a obavami. A moje mluvení a kázání 
nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, 
ale v projevování Ducha a moci. To proto, aby se 
vaše víra zakládala na moci Boží, a ne na moud-
rosti lidské. 

Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hlado-
vému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; 
když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc 
svému bližnímu.  
Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy 
zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za 
tebou Boží sláva.  
Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o 
pomoc, a on řekne: ‘Zde jsem!’  
Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě 
mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, uko-
jíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, 
tvůj soumrak se stane poledním jasem.“ 
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že. Radost ze života ve dvou 

je Božím darem! Chci za něj 

děkovat s vědomím, že ne 

každému se ho dostává. 

 

PÁTEK 10. 2.  

památka sv. Scholastiky 

Gn 3,1-8  

ŽL 32, 1-2.5.6.7 

Mk 7,31-37 

Společným jmenovatelem 

světových válek a totalitních 

režimů je snaha odstranit Bo-

ha a postavit sebe na jeho 

místo. Každé zbožštění člově-

ka vede k tragédii. 

 

SOBOTA 11. 2.  

nezávazná památka  

Panny Marie Lurdské 

Gn 3,9-24  

ŽL 90,2.3-4.5-6.12-13 

Mk 8,1-10 

Zajímavé, že člověk má 

ostych před Hospodinem, 

když cítí, že udělal něco špat-

ného. Tato odtažitost však 

může vztah k Hospodinu zni-

čit. Svátost smíření – nedoce-

nitelný poklad, který se nám 

nabízí! 

 

NEDĚLE 12. 2. 

6. neděle v mezidobí 

Sir 15,16-21 

1 Kor 2,6-10 

Mt 5,17-37 

  

Zpěv před evangeliem 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Vy jste sůl země. 
Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena?  
K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven 
a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže 
se skrýt město položené na hoře. A když se svítil-
na rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podsta-
vec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo 
svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebi-
li vašeho Otce v nebesích.“ 

Evangelium Mt 4,12-23 

Aleluja. Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě 
následuje, bude mít světlo života. Aleluja. 

Společenství živý růženec Fulnek 

Zůstatek z roku 2021    1 230 Kč 
Příjem 2022    50 200 Kč 
Intence - mše svaté       3 800 Kč 
Dar na kostel   47 000 Kč 
Zůstatek          630 Kč 
 
Děkujeme všem členům živého  
růžence za jejich modlitby a dary. 
 
 

Pořad bohoslužeb 

V neděli 12. února bude platit  
pravidelný pořad bohoslužeb: 
Stachovice - 7:30  
Děrné -  8:00                                 
Fulnek - 9:00       
Vrchy - 10:30  
Lukavec – 10:30.   

Ohlášky 

♣ O svátku Panny Marie Lurdské 11. února bu-
deme prožívat světový den nemocných. Při této 
příležitosti budeme v týdnu od 7. února při mši 
svaté na vesnicích udělovat svátost pomazání 
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4  D e n  P á n ě         

Ohlášky Úmysly mší svatých              5.2. – 12.2.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne     5.2. 
Út      7.2. 
 
Čt      9.2. 
 
Pá    10.2. 
Ne   12.2.  

Za † rodiče Linartovy a bratra 
Za † rodiče Kozákovy a sourozence  
z obou stran 
Za živou a † rodinu Lipinskou  
a Dubcovu 
___________________________ 
Za † Annu Šindlerovou, manžela,  
syna Jiřího a živou rodinu 

Ne     5.2. 
St      8.2. 
 
Ne   12.2.  

Za † Marii a Jiřího Štalcerovy 
Za † Editu, Tibora a Oskara  
Linkeschovy a za živou rodinu 
Za † a živou rodinu Dahmovu 

Ne     5.2. 
Čt      9.2. 
Ne   12.2.  

Sukupovi 
________________________ 
________________________ 

So      4.2. 
Út      7.2. 
Ne   12.2.  

16:30 ____________________ 
Mše svatá za farnost 
Za † Zdeňka Vojkůvku a živou rodinu 

So      4.2. 
Ne   12.2.  

18:00 Mše svatá za farnost 
Za † Anežku Maliňákovou, dceru  
Lindu, zetě Stanislava a syna Adolfa 

Děrné 

nemocných. Ve Fulneku bu-
deme svátost pomazání ne-
mocných udělovat v pátek  
10. února při mši svaté  
v 18 hodin, ve Vrchách při 
mši svaté v neděli 12. února.   
♣ Návštěva nemocných  
se uskuteční v týdnu  
od 7. do 10. února a při této 
příležitosti jim budeme udělo-
vat svátost pomazání nemoc-
ných. 
♣ V pátek 10. února zveme 
v 18 hodin na mši svatou do 
Fulneku. Děti a mládež se 
sejdou k nácviku písní  
v 17 hodin a po mši svaté  se 
v rámci spolča mohou těšit na 
hosty ze Slovenska.  
♣ V sobotu 11. února zveme 
v 8 hodin na mši svatou  
do kostela v Jerlochovicích  
a v 16 hodin na mši svatou 
s nedělní platností do Jestřábí. 
♣ V naší diecézi vychází ča-
sopis OKNO, ve kterém na-
jdete informace o dění v naší 
Ostravsko-opavské diecézi. 
Celoroční předplatné činí  
165 Kč. Pokud máte zájem o 
tento časopis, můžete 
se přihlásit do neděle 12. úno-
ra o. Jozefovi. Do této neděle 
také prosíme o úhradu před-
platného na tento rok. 
V únorovém čísle najdete roz-
hovor s naší farnicí p. Marii 
Svobodníkovou, nemocniční 
kaplankou. 
 


