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D E N   P Á N Ě 
6. neděle v mezidobí                            12. února                  neprodejné  

Rozhovor s nemocniční kaplankou p. Marii Svobodníkovou 

„Paní kaplanko, přijďte ještě někdy.“ 
 
Bílovecká nemocnice má od listopadu 
nemocniční kaplanku na odděleních ná-
sledné péče. O zhruba 80 pacientů se 
tam stará Marie Svobodníková.  
Pro novou pasto-
rační pracovnici 
není prostředí Bílo-
vecké nemocnice 
úplně neznámé, 
před posledním 
těhotenstvím zde 
půl roku chodila 
jako dobrovolnice. 
Cesta maminky 
čtyř dětí ke kaplan-
ství byla ale po-
zvolnější. 
 „Po gymnáziu 
jsem strávila rok na 
zdravotnické škole. Na praxi mě to táhlo 
k lůžkům. Viděla jsem ale, že jako zdra-
votní sestra bych na to neměla čas,“ 
vzpomíná žena, která zná svět zdravotní 
péče z obou stran: „Bylo mi dopřáno 
doprovázet před smrtí manželova dědeč-
ka a mou babičku. Roli hrály i mé zdra-
votní problémy a jejich překonání. Pa-
matuji si, jak je těžké ležet v pyžamu a 
sledovat různé nemocniční pracovníky, 
aniž bych tušila, co kdo z nich řeší, koho 
se zeptat, muset si o vše říkat, být závis-
lá na druhých,“ ohlíží se za vlastní hos-
pitalizací. 

Dnes se Marie Svobodníková snaží nabíd-
nout to, co ve zdravotnickém systému spíše 
schází: čas. „Nejčastěji naslouchám. 
Opravdu nechám lidi vymluvit a myslím, 
že to potřebují. Když se totiž na něco ptá 
sestřička, tak pacient scvrkne odpověď do 

dvou vět,“ popisuje 
farnice a katechetka 
z Fulneku svou zá-
kladní pracovní me-
todu při obcházení 
nemocničních poko-
jů. Nabídka společné 
modlitby přichází až 
ve druhém sledu. 
„Snažím se potkat 
s každým pacientem, 
kterých tu máme asi 
80. Když se předsta-
vím, velká část paci-
entů odmítne. Já se 

jim ale snažím prakticky ukázat, o co jde. 
Navážu s nimi rozhovor a většinou mi pak 
řeknou: ‘Paní kaplanko, přijďte ještě ně-
kdy’,” popisuje začátek setkání. 
„Praktikujícím katolíkům můžu nabídnout i 
svaté přijímání. Nejčastěji jsem ale 
s pokřtěnými, kteří v dětství do kostela 
chodit přestali, a s nevěřícími. Je zajímavé, 
že pacienti sami vytuší, jaká témata můžou 
do běžného hovoru vnášet. Povídáme si 
třeba o vztazích – hezkých i pokažených.“ 
 
(Převzato z diecézního časopisu OKNO, 
pokračování příště) 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 13. 2. 
Gn 4,1-15.25 
ŽL 50,1+8.16BC-17.20-21 
Mk 8,11-13 
Pravá víra pramenící z lásky 
přece nepotřebuje důkazy! 
Nepídím se i já po rozličných 
„zjeveních“ a úkazech? Nepo-
vzdechl by si Pán nad mou 
senzacechtivostí? 
 
ÚTERÝ 14. 2. 
Gn 6,5-8; 7,1-5.10 
ŽL 29,1A+2.3AC-4.3B+9B-10 
Mk 8,14-21 
Kvas farizejský a kvas hero-
dovský dokáže zničit celou 
mísu pečlivě připraveného 
těsta. Před jakým kvasem by 
nás Ježíš asi varoval dnes? 
 
STŘEDA 15. 2. 
Gn 8,6-13.20-22 
ŽL 116B,12-13.14-15.18-19 
Mk 8,22-26 
I dnes probíhá uzdravování 
postupně. Může to být i 
zkouška naší trpělivosti. Kéž 
po příkladu našeho Pána dota-
huji do konce úkoly, které mi 
svěřil. 
 
ČTVRTEK 16. 2. 
Gn 9,1-13 
ŽL 102,16-18.19-21.29+22-23 
Mk 8,27-33 
Nejsem i já někdy v pokušení 
Pánu radit, čeho by se měl 
vyvarovat, jak by měl věci 
zařídit „po lidsku“ úspěšněji? 
Jeho námitka „jdi mi z očí, 
odpůrče“ by pak jistě zabolela 
i mě. 
 

Žalm 119 

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově. 
Blaze těm, jejichž cesta je bezúhonná, – kteří 
kráčejí v zákoně Hospodinově. – Blaze těm, kdo 
dbají na jeho přikázání, – hledají ho celým srd-
cem.  
Tys, Hospodine, dal svá nařízení, – aby se jich 
dbalo svědomitě. – Kéž jsou pevné mé cesty, – 
abych zachovával tvé příkazy.  
Prokaž dobro svému služebníku, abych byl živ – 
a zachovával tvé slovo. – Otevři mé oči, – ať po-
zorují divy tvého zákona.  
Ukaž mi, Hospodine, cestu svých příkazů, – a 
budu ji věrně zachovávat. – Pouč mě, ať zacho-
vám tvůj zákon – a chráním ho celým svým srd-
cem. 

1. čtení Sir 15,16-21  

2. čtení 1 Kor 2,6-10  

Bratři! Učíme moudrosti, ale jen ty nejpokročilej-
ší. To však není moudrost tohoto světa ani moud-
rost těch, kdo tento svět ovládají. Jejich moc je 
už zlomena. Moudrost, které učíme, je od Boha, 
plná tajemství a skrytá. Bůh ji už před lety pro 
nás předurčil k naší slávě. Nikdo z těch, kdo 
vládnou tímto světem, neměl o ní tušení. Protože 
kdyby o ní něco věděli, nikdy by Pána slávy neu-
křižovali. Ale – jak stojí v Písmu – my zvěstuje-
me to, co ‘oko nevidělo, co ucho neslyšelo a nač 
člověk nikdy ani nepomyslil, co všechno Bůh 
připravil těm, kdo ho milují’. Nám to Bůh zjevil 
skrze svého Ducha. Duch totiž zkoumá všecko, i 
hlubiny Boží. 

Chceš-li, můžeš plnit přikázání, je v tvé moci 
zůstat věrným. (Bůh) před tebe položil oheň i 
vodu, vztáhni ruku, po čem chceš. Před každým 
je život a smrt, každému dá (Bůh) to, co kdo bu-
de chtít. Převelká je moudrost Páně, je všemo-
houcí a všechno vidí. Jeho oči (hledí) na ty, kdo 
se ho bojí, on zná každý lidský skutek. Nikomu 
neporučil, aby byl bezbožný, nikomu nedal dovo-
lení, aby hřešil. 
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Texty k rozjímání 

PÁTEK 17. 2. 
Gn 11,1-9 
ŽL 33,10-11.12-13.14-15 
Mk 8,34-9,1 
Je přirozené, že každý má 
snahu si život zachránit. Ale 
pokud jej ztratím ve službě 
pro Krista a pro jeho věc, 
mám vyhráno. Kéž mě to na-
plní horlivostí. A kéž nelpím 
za každou cenu na životě pod-
le mých představ… 
 
SOBOTA 18. 2. 
Žid 11,1-7 
ŽL 145,2-3.4-5.10-11 
Mk 9,2-13 
Komentář: Mk 9,2-13 
Vzpomínka na Pánovu slávu, 
která měla apoštoly podržet 
při jeho ponížení. Vybavím si 
i já okamžiky, které měly pro 
můj život z víry podobný vý-
znam? 
  
NEDĚLE 19. 2.  
7. neděle v mezidobí 
Lv 19,1-2.17-18 
1 Kor 3,16-23 
Mt 5,38-48 

Evangelium Mt 5,17-37 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nemyslete, že jsem 
přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem 
je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud 
nepomine nebe a země, nepomine jediné písmen-
ko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všec-
ko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z 
těchto přikázání – a třeba i to nejmenší – a tak 
učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. 
Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v 
nebeském království veliký.Říkám vám: Nebude-
li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než 
spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebes-
kého království nevejdete. Slyšeli jste, že bylo 
řečeno předkům: ‘Nezabiješ! Kdo by zabil, pro-
padne soudu.’ Ale já vám říkám: Každý, kdo se 
na svého bratra hněvá, propadne soudu; kdo své-
ho bratra tupí, propadne veleradě; a kdo ho zatra-
cuje, propadne pekelnému ohni. Přinášíš-li tedy 
svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr 
má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltá-
řem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, tepr-
ve potom přijď a obětuj svůj dar. Dohodni se 
rychle se svým protivníkem, dokud jsi s ním na 
cestě, aby tě tvůj protivník neodevzdal soudci a 
soudce služebníkovi, a byl bys uvržen do žaláře. 
Amen, pravím vám: Nevyjdeš odtamtud, dokud 
nezaplatíš do posledního halíře. Slyšeli jste, že 
bylo řečeno: ‘Nezcizoložíš!’ Ale já vám říkám: 
Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s 
ní zcizoložil ve svém srdci. Svádí-li tě pravé oko, 
vyloupni ho a odhoď od sebe; neboť je pro tebe 
lépe, aby jeden z tvých údů přišel nazmar, než 
aby celé tvoje tělo bylo uvrženo do pekla. A svá-
dí-li tě tvoje pravá ruka, usekni ji a odhoď od 
sebe; neboť je pro tebe lépe, aby jeden z tvých 
údů přišel nazmar, než aby celé tvoje tělo přišlo 
do pekla. Také bylo řečeno: ‘Kdo by se rozváděl 
se svou ženou, ať jí dá rozlukový list.’ Ale já 
vám říkám: Každý, kdo se rozvede se ženou – 
mimo případ smilstva – uvádí ji do cizoložství, a 
kdo se ožení s rozvedenou, dopouští se cizolož-
ství. Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: 
‘Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu svou 
přísahu.’ Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: 

Evangelium 

ani při nebi, protože je to Bo-
ží trůn, ani při zemi, protože 
je to podnož jeho nohou, ani 
při Jeruzalému, protože je to 
město velikého krále; ani při 
své hlavě nepřísahej, protože 
ani jediný vlas nemůžeš udě-
lat světlým nebo tmavým.  
Ale vaše řeč ať je: ano, ano – 
ne, ne. Co je nad to, je ze Zlé-
ho.“ 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             12.2. – 19.2.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   12.2. 
 
Út    14.2. 
Čt    16.2. 
 
Pá    17.2. 
 
Ne   19.2.  

Za † Annu Šindlerovou, manžela,  
syna Jiřího a živou rodinu 
Za † Marii Konvičkovou 
Za živou a † rodinu Lipinskou  
a Matůšů 
Za † biskupa Františka Václava  
Lobkowicze  
Za † manžele Srubkovy a živou rodinu 

Ne   12.2. 
St    15.2. 
Ne   19.2.  

Za † a živou rodinu Dahmovu 
Mše svatá za farnost 
7:30 Za † Františka Sokola, Jana  
a Josefa Manovy 

Ne   12.2. 
Čt    16.2. 
Ne   19.2.  

Za rodinu Longinovu 
_________________________ 
Za † Františka Pavlíka 

Ne   12.2. 
Út    14.2. 
 
So    18.2.  

Za † Zdeňka Vojkůvku a živou rodinu 
Za † Ladislava a Annu Petrů a živou 
rodinu 
16:30 Za † Miroslava Vaněčka a živou 
rodinu 

Ne   12.2. 
 
So   18.2.  

Za † Anežku Maliňákovou, dceru  
Lindu, zetě Stanislava a syna Adolfa 
18:00 Za † Hermínu Seidlerovou,  
manžela, dceru Alenu, rodiče  
a sourozence  

Děrné 

♣ Pořad bohoslužeb: 
Sobota 18. 2.                             
Stachovice  - 16:30                                 
Vrchy - 18:00   
Neděle 19. 2.  

Děrné - 7:30  
Fulnek - 9:00       
Lukavec - 10:30 
♣ Na mši svatou slouženou 
k prvnímu výročí úmrtí první-
ho diecézního biskupa Fran-
tiška Václava Lobkowicze 
zveme v pátek 17. února v 18 
hodin do farního kostela. 
♣ V neděli 19. února se usku-
teční každoroční sbírka na-
zvaná "Svatopetrský haléř".  
U Svatopetrského haléře jde  
o výraz naší solidarity s celou 
Církví, kdy své prostředky 
svěřujeme papeži, který 
je rozděluje nejvíce potřeb-
ným. 

Potěšení 

“Potěšení jsou všude kolem 
nás, jen se rozhlédnout. Ně-
kdy se skrývají ve věcech, 
které považujeme za samo-
zřejmost. Vychutnáme si je až 
tehdy, když je nějakou dobu 
postrádáme. Jiná potěšení 
jsou k nalezení v činnostech 
či situacích, které běžně nevy-
hledáváme, nebo jsou nám 
dokonce nepříjemné. Stačí 
však změna našeho postoje, 
a hle - potěšení. Nic není sa-
mozřejmost a nic není náho-
da.”  


