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Rozhovor s nemocniční kaplankou p. Marii Svobodníkovou - pokračování 

„Pomáhá mi plášť. Když si ho tu sun-
dám, nechávám s ním v práci i část 
tíhy těch těžkých příběhů, kterým na-
slouchám.“ 
 
Tváří v tvář lidské bolesti Marii Svobod-
níkovou povzbuzují Boží zázraky, kte-
rých je svědkem. 
„Hned první den 
služby jsem mohla 
hovořit s paní, kte-
rá den nato zemře-
la. Sestřička mi 
pak říkala: ‘To je 
dobře, že jste u ní 
ještě byla. Ona pak 
umřela klidně.’ 
Mohla jsem vidět i 
obrácení a přijetí 
svátostí po letech,“ 
mluví Marie Svo-
bodníková s bázní 
o své službě. „Jsem kaplanka v zácviku 
a ještě dlouho budu. Modlím se za to, 
abych se udržela v tom učícím se postoji 
a nepostavila službu na sobě. Myslím, že 
i Pán Bůh chce, abychom se nezasekli 
v pozici, že všechno zvládneme,“ pře-
mýšlí žena s tím, že na některé situace 
člověka nepřipraví ani povinné magister-
ské vzdělání v teologii a roční kurz ne-
mocničního kaplanství. „Třeba když lidé 
otevřou nějakou bolest ve vztahu 
k církvi a křesťanství. Někdo má velký 
blok zavolat kněze a často to způsobili 

jiní lidé. To rozhodně neumím vyléčit,“ 
zmiňuje laická katolická kaplanka, která 
v případě zájmu nemocného pozve k lůžku 
katolického kněze nebo duchovního jiné 
církve. 
„Osmdesát procent úkonů nemocničního 
kaplana se ale dá dělat nezávisle na kněž-

ském svěcení,“ 
upřesňuje koordiná-
tor nemocniční du-
chovní péče v diecézi 
P. Václav Tomiczek. 
Ten se stará také o to, 
aby si kaplani 
v diecézi mezi sebou 
vyměňovali zkuše-
nosti. „Jednou za dva 
měsíce máme setká-
ní, kde rozebíráme 
anonymně konkrétní 
případy a sdílíme se,“ 
vysvětluje P. To-

miczek. Marie Svobodníková je ráda, že si 
kaplani můžou sdílet informace při předá-
vání nemocných z jedné nemocnice do dru-
hé. „Když někoho lékaři překládají do Os-
travy, dávám vědět tamním kaplanům, a i 
duchovní péče může navázat,“ vysvětluje 
bílovecká kaplanka. Kontakty na nemoc-
niční kaplany z celé ČR najdete na webu 
www.kaplan-nemocnice.cz 
 
Autor a foto: Ondřej Elbel 
(Převzato z diecézního časopisu OKNO) 
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 20. 2. 
Sir 1,1-10  

Žl 93,1ab.1c-2.5 
Mk 9,14-29 
Tento krásný úryvek mohu 
prožít ještě hlouběji, když si 
uvědomím, že Moudrost se 
vtělila v mém Pánu, Ježíši 
Kristu. 
 
ÚTERÝ 21. 2 
Sir 2,1-13 (řec.1-11 
ŽL 37,3-4.18-19.27-28.39-40 
Mk 9,30-37 
Pokud se budu snažit držet se 
těchto rad, pak budu vyrovna-
ný a šťastný. K obrazu Boží-
mu! 
 
STŘEDA 22. 2.  
Popeleční středa 
Jl 2,12-18 
Žl 51,3-4.5-6A.12-13.14+17 
2 Kor 5,20 – 6,2 
Mt 6,1-6.16-18 
Ježíšovo doporučení ke skry-
tosti často kontrastuje s naši-
mi okázalými projevy. Nejs-
me občas zklamáni tím, že po 
nás chce něco, co není ani 
vidět navenek? Kéž tuto dobu 
prožiji ve skrytosti s Ním… 
 
ČTVRTEK 23. 2. 
Dt 30,15-20 
ŽL 1,1-2.3.4+6 
Lk 9,22-25 
Tím, že chci letošní období 
přípravy na Velikonoce proží-
vat naplno, jsem nastoupil 

Žalm 103 

Hospodin je milosrdný a milostivý. 
 
Veleb, duše má, Hospodina, – vše, co je ve mně, 
veleb jeho svaté jméno! – Veleb, duše má, Hos-
podina – a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní!  
On odpouští všechny tvé viny, – on léčí všechny 
tvé neduhy. – On vykupuje tvůj život ze záhuby, 
– on tě věnčí láskou a slitováním.  
Hospodin je milosrdný a milostivý, – shovívavý 
a nadmíru dobrotivý. – Nejedná s námi podle 
našich hříchů – ani podle našich vin nám neod-
plácí.  
Jak vzdálen je východ od západu, – tak vzdaluje 
od nás naše nepravosti. – Jako se smilovává otec 
nad syny, – tak se smilovává Hospodin nad těmi, 
kdo se ho bojí. 

1. čtení Lv 19,1-2.17-18 

2. čtení 1 Kor 3,16-23 

Bratři! Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve 
vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, 
toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten 
chrám jste vy!  
Ať se nikdo neklame! Domnívá-li se někdo z vás, 
že je moudrý, jak to chce tento svět, musí se na-
před stát „pošetilým“. Jenom tak se stane moud-
rým. Moudrost totiž, jak ji chce tento svět, je v 
očích Božích pošetilost. Stojí přece v Písmu: 
‘Bůh chytá moudré v jejich chytráctví,’ a dále: 
‘Pán zná plány moudrých: nejsou k ničemu.’  
Proto ať se nikdo nechlubí lidmi. Všecko je přece 
vaše: Pavel, Apollos i Petr, svět, život i smrt, to, 

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému spole-
čenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, 
poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý!  
K svému bratru neměj nenávist v srdci, ale ote-
vřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil 
hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým kraja-
nům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já 
jsem Hospodin!“ 
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správnou cestu! Život s Bo-
hem a radost, která ze vztahu 
vyplývá. 
 
PÁTEK 24. 2. 
Iz 58,1-9a 
ŽL 51,3-4.5-6A.18-19 
Mt 9,14-15 
Společenský rozměr postního 
snažení: dělit se! Pak na mé 
volání Bůh odpoví. Svou pří-
tomností. 
 
SOBOTA 25. 2. 
Iz 58,9b-14 

ŽL 86,1-2.3-4.5-6 
Lk 5,27-32 
Radost z jeho blízkosti je 
podmíněna tím, že leccos od-
ložím. Udělám si na Pána čas. 
A také ovšem nebudu 
„zbytečně tlachat“. 
 
NEDĚLE 26. 2. 
1. neděle postní  
Gn 2,7-9; 3,1-7 
Žl 51 
Řím 5,12-19 
Mt 4,1-11 

Evangelium Mt 5,38-48 

co už tady je, i to, co teprve přijde, všecko je va-
še. Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu. 

Ježíš řekl svým učedníkům: „Slyšeli jste, že bylo 
řečeno: ‘Oko za oko a zub za zub.’ Ale já vám 
říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když 
tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i dru-
hou; a tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé 
šaty, tomu nech i plášť; a když tě někdo nutí, 
abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. 
Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si chce od 
tebe vypůjčit, se neodvracej.  
Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‘Miluj svého bližní-
ho’ a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám 
říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, 
kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého ne-
beského Otce, neboť on dává vycházet svému 
slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedli-
vým i nespravedlivým.  
Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou 
budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? 
A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte 
zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však 
buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“ 

Ohlášky 

♣ V úterý 21. února si při mši svaté ve Stachovi-
cích a Fulneku připomeneme liturgickou památ-
ku blahoslaveného P. Richarda Henkese SAC. 
Ve farním kostele je připravena minivýstava  
a modlitby související s jeho životem. 
♣ Ve středu začíná postní doba. Popeleční stře-

dou vstupujeme do čtyřicetidenního postního 

období, jehož smyslem je duchovní očista člově-

ka. Na liturgii s udělování popelce zveme ve stře-

du 22. února v 16:30 do Děrného  a  v 18 hodin 

do Fulneku. Ve Stachovicích a Vrchách se udělo-

vání popelce uskuteční dodatečně při nedělní mši 

svaté 26. února, v Lukavci při mši svaté 25. úno-

Pořad bohoslužeb: 

Sobota 25. 2.                             

Děrné - 16:30                                 

Lukavec - 18:00   

 

Neděle 26. 2.  

Stachovice - 7:30  

Fulnek - 9:00       

Vrchy - 10:30 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             19.2. – 26.2.2023 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   19.2. 
Út    21.2. 
St    22.2. 
Čt    23.2. 
Pá    24.2. 
Ne   26.2.  

Za † manžele Srubkovy a živou rodinu 
Na úmysl dárce 
Mše svatá za farnost 
Rodina Vašutova 
Za † Annu Pavlovou 
___________________________ 

Ne   19.2. 
 
St    22.2. 
 
So   25.2.  

7:30 Za † Františka Sokola, Jana  
a Josefa Manovy 
16:30 Za † rodinu Chrástkovu  
a Šímovu 
16:30 Za rodinu Lechovu a Wolfovu 

Ne   19.2. 
Čt    23.2. 
So   25.2.  

Za † Františka Pavlíka 
__________________________ 
18:00 Za † manžele Johnovy 

So   18.2. 
 
Út    21.2. 
Ne   26.2.  

16:30 Za † Miroslava Vaněčka a živou 
rodinu 
___________________________ 
___________________________ 

So   18.2. 
 
 
Ne   26.2.  

18:00 Za † Hermínu Seidlerovou, 
manžela, dceru Alenu, rodiče  
a sourozence  
Za † Karla Pešla, rodiče a sourozence 
 

Děrné 

ra. Pamatujme, že Popeleční 

středa je dnem přísného půstu. 

♣ V době postní se modlíme 

křížovou cestu. Na tuto mod-

litbu jste zváni půl hodiny 

před mší svatou každý pátek 

do kostela ve Fulneku a bě-

hem týdne do kostelů na ves-

nicích. 

♣ V pátek 24. 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.  

♣ Na večer chval, modlitbu 
doprovázenou hudbou a zpě-
vem, jste zváni do farního 
kostela v sobotu 25. února 
v 18:30. V průběhu večera 
bude příležitost ke svatosti 
smíření.  
♣ Srdečně zveme všechny 

farníky na postní putování 

tentokrát po křížích v naší 

farnosti. U každého kříže je 

rovněž ukryta krabička s díl-

kem obrázku, který si mohou 

děti poskládat. Bližší informa-

ce na webových stránkách 

naší farnosti. Pracovní listy 

jsou vzadu v kostele. 

♣ Nabízíme ke koupi tričko 

s logem naší farnosti, které si 

můžete objednat na webových  

stránkách naší farnosti nebo 

přímo u p. Ivy Vitoulové do 

neděle 5. března. 


