
F A R N Í  Z P R A V O D A J  
26. června – 3. července 2022                            č. 25/2022 

1 3 .  N E D Ě L E  V  M E Z I D O B Í    
 Na tomto místě Lukášova evangelia nastává 
vypravěčský zlom. První věta našeho textu 
ukazuje, že od této chvíle Ježíš zaměří svůj 
pohled na Jeruzalém, kde položí život za naši 
spásu. (Autor na tomto místě dělá tzv. velkou 
vsuvku a do známé osy evangelia vkládá 
deset kapitol.). 

Evangelium – Lk 9,51-62 

Když se přibližovala doba, kdy měl být Ježíš 
vzat vzhůru, pevně se rozhodl jít do Jeru-
zaléma. Poslal před sebou posly a ti cestou 
přišli do jedné samařské vesnice, aby tam 
připravili nocleh. Ale Samaritáni ho nepřijali, protože měl namířeno 
do Jeruzaléma. Když to viděli učedníci Jakub a Jan, řekli: „Pane, chceš, 
abychom svolali z nebe oheň, aby je zahubil?“ On se však obrátil a přísně 
je pokáral. Pak šli do jiné vesnice. A jak šli, cestou mu někdo řekl: „Půjdu 
za tebou všude, kam půjdeš.“ Ježíš mu však odpověděl: „Lišky mají doupata 
a nebeští ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ Jiného 
zase vybídl: „Pojď za mnou!“ On však řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed 
šel pochovat svého otce.“ Odpověděl mu: „Nech, ať mrtví pochovávají své 
mrtvé. Ale ty jdi a zvěstuj Boží království!“ A ještě jiný řekl: „Půjdu za tebou, 
Pane; jen mi dovol, abych se napřed rozloučil doma s rodinou.“ Ježíš 
mu však odpověděl: „Žádný, kdo položil ruku na pluh a ohlíží se za sebe, 
není způsobilý pro Boží království.“     

Slova papeže Františka o životě   
Během devíti let svého pontifikátu papež František pronesl velmi jasná slova 
o obraně nenarozeného života, která je podle něj spojena s obranou 
jakéhokoli lidského práva. Poznamenává, že život je třeba vždy bránit: život 
nenarozených, stejně jako život starých a nemocných lidí nebo těch, kterým 
hrozí, že zemřou hlady, na pracovišti nebo na člunech migrantů.   



Církev brání život, zejména život těch, kteří nemají hlas. V církvi, připomíná 
papež v Evangelii gaudium, existuje znamení, které nesmí nikdy chybět: 
„opce pro chudé, pro ty, které společnost odvrhuje a zahazuje“ (EG 195). 
Je to přednostní pozornost pro ty nejslabší. 

Na straně nejslabších a lidských práv 

„Mezi těmi nejslabšími, o které se církev chce s přednostní péčí postarat“, 
zdůrazňuje papež František, „jsou také nenarozené děti, které jsou 
nejbezbrannější a nejnevinnější. Nakládá se s nimi dle naprosté libovůle, 
takže jsou zbavovány lidské důstojnosti, přicházejí o život a prosazují 
se zákony, které jejich ochranu dopředu znemožňují. Obrana, kterou církev 
poskytuje nenarozeným, je zesměšňována, podávána jako něco 
ideologického, obskurního a konzervativního. Jenže tato obrana rodícího 
se života se vnitřně pojí s obhajobou jakéhokoli lidského práva. Vychází 
z přesvědčení, že lidská bytost je vždy posvátná a nedotknutelná v jakékoli 
situaci a v každé fázi svého vývoje. Je cílem sama o sobě, a nikdy 
ne prostředkem k řešení jiných těžkostí. Zhroutí-li se toto přesvědčení, 
nezůstanou pevné ani trvalé základy obrany lidských práv, čímž bude 
vystavena nahodilým a střídajícím se konvencím mocných“ (EG 213). 

Děti, které Sparťané shazovali ze skály 

„V dětství jsme se ve škole učili příběh o Sparťanech“, vzpomíná papež, 
„a pak jsme se dozvěděli, jak to bylo. Vždycky mě zaráželo, co nám říkala 
paní učitelka, že když se narodil chlapec nebo děvče s vývojovými vadami, 
vynesli ho na vrchol hory a shodili dolů. My děti jsme si říkaly, jak je to kruté! 
Bratři a sestry, my děláme totéž, s větší krutostí, s větší vědeckostí. Co není 
potřeba, co nepřináší výsledky, musí být vyřazeno. To je kultura odpisu, 
o ty maličké dnes nestojíme“ (Homilie v San Giovanni Rotondo, 17. března 
2018). 

Milosrdenství je pro všechny 

Papež zdůrazňuje drama, které prožívají ženy, a těm, kteří ho obviňují 
z nedostatku milosrdenství, odpovídá takto: „Poselství milosrdenství 
je určeno všem, i ženě prožívající těhotenství. Je pro každého. Po tomto 
selhání přichází také milosrdenství, ale složité milosrdenství, protože 
problém není v odpuštění, ale v doprovázení ženy, která si uvědomila, 
že podstoupila potrat. Jsou to strašná dramata. Kdysi jsem slyšel jednoho 
lékaře mluvit o teorii, podle které, už si to dobře nepamatuji, se buňka z nově 
počatého plodu dostane do dřeně matky a tam se vytvoří fyzická paměť. 
To je teorie, ale chci tím říci, co se děje, když žena přemýšlí o tom, 
co udělala... Řeknu vám pravdu: musíte být ve zpovědnici a tam musíte 
poskytnout útěchu, nikoli trestat. Proto jsem z milosrdenství otevřel fakultu 
pro rozhřešení [od hříchu] potratu, protože mnohokrát, ale vlastně vždy, 



se tato žena musí setkat se svým dítětem. A já jim mnohokrát radím, když 
pláčou a trápí se: „Tvé dítě je v nebi, promluv k němu, zazpívej 
mu ukolébavku, kterou jsi mu nezazpívala, kterou jsi mu nemohla zazpívat“. 
A v tom spočívá cesta ke smíření matky s dítětem. S Bohem již nastalo 
smíření: je to Boží odpuštění. Bůh vždy odpouští. Ale milosrdenství se žádá 
také na ní [ženě], aby zpracovala toto drama potratu. Abyste to dobře 
pochopili, museli byste být ve zpovědnici. Je to hrozné“ (Tisková konference 
během zpátečního letu z Panamy, 28. ledna 2019).   Vatican News 

Ohlášky 
 Sbírka z minulé neděle: v Rychalticích – 2 995 Kč, v Hájově –  825 Kč 
a na Hukvaldech – 4 975 Kč. Srdečné díky všem dárcům. Do sbírky 
na Ukrajinu můžete přispět na účet Charity České Republiky: 
Č. ú.: 55660022/0800, VS 104 

v pátek 1. července  

- je první pátek v měsíci, budu navštěvovat nemocné a seniory 

ve farnosti.  

- proběhne Setkání dětí a rodin na Prašivé. V 10.00 zahájení v areálu 

Kamenité 

- Po mši svaté bude ve SC od 19.30 příprava na biřmování. 

Během prázdnin nebudou mše svaté přizpůsobené dětským účastníkům. 

Vzadu na stolečku, na webu a FB farnosti naleznete přihlášky 
do náboženství na rok 2022/2023. Vyplněné prosím odevzdejte do zákristie 
nebo poštovní schránky na SC. 

Hledá se florista/ka pro kostel Sv. Maxmiliána na Hukvaldech. 

Je možné zapisovat úmysly na druhé pololetí roku 2022. 

Každý den ve 21.00 hod., Vás, zvu ke společné modlitbě za naše farnosti 
a mír na celém světě. Můžete se připojit, tam kde právě budete, modlitbou 
Otče náš a Sláva Otci. Přidat můžete i Zdrávas za nová kněžská povolání 
z našich farností. Na závěr přidám požehnání 

Termíny letošních farních slavností 

Pouť v Hájově - 13. 8. 2022; Zahradní slavnost dožínková - 3. 9. 2022; Krmáš 
Sklenovský - 25. 9. 2022; Krmáš Hájovský - 9. 10. 2022;Krmáš Rychaltický 
- 16. 10. 2022; Krmáš Hukvaldský - 20. 11. 2022; Pouť Ondřejská – 27. 11. 
2022; Pouť v Rychalticích - 4. 12. 2022 



Pořad bohoslužeb 26. června – 3. července 2022 

Ne  
26. 6. 

13. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

  7.30 
Rychaltice 

Za + Annu a Arnošta 
Pěluchovy, děti  
a živou rodinu 

  9.30 
Hukvaldy 

Za farníky   

11.00 
Hájov 

Za Josefa a Julii Janotkovy 
a Jana Turečka 

Po 
27. 6. 

Pondělí, mezidobí, 
13. týden 

  

Út 
28. 6. 

Sv. Ireneje,  
biskupa a mučedníka, 

učitele církve 

18.00 
Hukvaldy 

Za živé a + členy 
společenství živého 
růžence 

St 
29. 6. 

SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLŮ, 

slavnost 

18.00 
Rychaltice 

Za farníky 

Čt 
30. 6. 

Čtvrtek, mezidobí, 
13. týden 

18.00 
Hájov 

Za + Aloise a Ludmilu 
Lysovy a + z rodiny 

Pá 
1. 7. 

Pátek, mezidobí, 
13. týden 

od 17.00 výstav NSO 
s možností 

svátosti smíření 

18.00 
Rychaltice 

Za nová kněžská a řeholní 
povolání 

So 
2. 7. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

  8.00 
Rychaltice 

Za živé a + členy 
společenství  
živého růžence 

Ne  
3. 7. 

14. NEDĚLE 
V MEZIDOBÍ 

sbírka na opravy 

  7.30 
Rychaltice 

Za + Václava Piskoře 

  9.30 
Hukvaldy 

Za + rodiče Aloisii a 
Františka Lednické, 
Anežku a Jindřicha 
Šimčákovy 

11.00 
Hájov 

Na poděkování za 60 let 
života s prosbou o Boží 
požehnání do dalších let 
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