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DEN PÁNĚ

Slavnost sv. Petra a Pavla

29. června

neprodejné

K zamyšlení

První čtení ze slavnosti apoštolů Petra a Pavla na první pohled připomíná
napínavé dobrodružné příběhy, ve
kterých se nakonec všechno dobře
skončí. Víme však, že ačkoli jsou
Skutky apoštolů místy opravdu dobrodružné, nepatří do této kategorie
literatury. Sice se v
nich nedočteme, jak
se to s Petrem či
Pavlem (a dalšími)
skončilo, víme však,
že literární happy end
to nebyl. Z dnešního
úryvku by se ale mohlo zdát, že ačkoli Herodes začal zle zakročovat proti některým
členům církevní obce
a Janova bratra Jakuba dal popravit mečem, Pán už nedopustí další vítězství
svých nepřátel. Až příliš dobře víme,
že tomu tak není. Naopak. Dlouhé
dějiny církve dokazují, že Pánovy
zázračné zásahy ve prospěch jeho
vězněných apoštolů zůstávají spíš
ojedinělou výjimkou než pravidlem.
I Petr zemřel mučednickou smrtí,
ačkoli právě dnes posloucháme o jeho zázračném vysvobození z vězení.
Proč tedy v liturgii čteme tyto
„příběhy“, jestliže moc dobře víme,
že tak jednoduše věci „nefungují“?
K lepšímu pochopení nám může po-

moci, když si všimneme, jak se o zázracích vyjadřuje evangelium. Tam jsou
zázraky znameními, protože prostřednictvím podivuhodné viditelné události
odkazují na ještě podivuhodnější skutečnosti, které se odehrávají v jiné rovině – tam, kde vidí pouze oči víry.
Podobně je tomu i s
Petrovým zázračným
vysvobozením. Je nám
jasné, že toto vysvobození z vězení nebylo definitivní. Když
byl Petr opět zavřen
do žaláře, aby byl popraven, Pán už neposlal žádného anděla,
aby jej vysvobodil.
Vysvobození, o němž
dnes čteme, nám však
slouží jako znamení,
abychom věděli, že Pán v Petrově životě uskutečnil ještě jiné a mnohem důležitější vysvobození. Vysvobodil ho
totiž z ruky nepřítele, který je daleko
horší a nebezpečnější než nějaký ten
Herodes. V Petrově životě už zazářilo
světlo, které je mnohem jasnější než
přítomnost Pánova anděla. Z Petrových
rukou i srdce už spadly pevnější řetězy
než ty železné: Ten, který se kdysi bál
přiznat, že je Ježíšovým učedníkem,
teď neochvějně jde za ním i na kříž,
neboť ví, že i on vstane, jako vstal jeho
Pán.

Texty k rozjímání
PONDĚLÍ 30.6.
Am 2,6-10.13-16
Mt 8,18-22
Následování Ježíše je ze všeho nejdůležitější, vše mu má
být pořízeno, nic v mém životě nemá být postaveno nad ně
(a samozřejmě pak mohu dělat spoustu dalších věcí, pokud mne od následování Krista neodvádějí).
ÚTERÝ 1.7.
Am 3,1-8; 4,11-12
Mt 8,23-27
Cesta s Ježíšem je někdy krokem do nejistoty a zároveň
cestou jeho zdánlivé nepřítomnosti („On však spal.“).
Přesto je – i ve tvém životě –
mocný a jednající...

1. čtení Sk 12,1-11
Král Herodes začal zle zakročovat proti některým
členům církevní obce. Janova bratra Jakuba dal
popravit mečem. Když viděl, že se to židům líbí,
dal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce.
Zmocnil se ho tedy, dal ho zavřít do žaláře a hlídat od čtyřnásobné stráže vždycky po čtyřech
vojácích. Měl v úmyslu, že ho po Velikonocích
dá popravit. Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k
Bohu. V noci před tím dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky a byl
spoután dvěma řetězy. I přede dveřmi stála stráž.
Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl:
„Rychle vstaň!“ Tu mu spadly řetězy z rukou.
Pak mu anděl řekl: „Opásej se a obuj si opánky!“
Udělal to. Dále mu nařídil: „Přehoď si plášť a
pojď za mnou!“ Šel tedy za ním ven, ale nevěděl,
že je skutečnost, co se dělo skrze anděla. Myslel,
že má vidění. Přešli tak první i druhou stráž a
došli k železné bráně, která vede do města. Ta se
jim sama od sebe otevřela. Vyšli tedy ven a šli
dál jednou ulicí. A hned nato anděl zmizel. V
tom přišel Petr k sobě a řekl: „Teď vím jistě, že
Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, na co čeká židovský lid.“

STŘEDA 2.7.
Am 5,14-15.21-24
Mt 8,28-34
Cesta Ježíšova učedníka, může vést i do temných míst, po
nebezpečných cestách, jeho
přítomnost nemusí být vždy
vítaná. Je-li však na tuto cestu
poslán Pánem, může počítat s Žalm 34
jeho provázením a pomocí.
Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.
ČTVRTEK 3.7.
svátek sv. Tomáše
Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v
Ef 2,19-22
mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť
Jan 20,24-29
se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují
Tomáš je opatrný, potřebuje
se.
situaci prozkoumat, přesvědčit se osobně, nestačí mu svě- Velebte se mnou Hospodina, – oslavujme spolu
dectví druhých. Zároveň je jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel
ochoten uznat svoji ne(dů) mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav.
věru, vyznat Krista jako Me- Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, – vaše tvář se
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nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák zavolal, a
Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho
strastech.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl – kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. –
Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, – blaze
člověku, který se k němu utíká.
2. čtení 2 Tim 4,6-8.17-18
Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev,
chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem
bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti,
který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou
čekají na jeho příchod. Pán stál při mně a dal mi
sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho
zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

Evangelium Mt 16,13-19
Když Ježíš přišel do kraje Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají
Syna člověka?“
Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“
Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi,
Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo
a krev, ale můj nebeský Otec.
A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále
zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království:
co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co
rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

Texty k rozjímání
siáše a následovat jej. Jak je
tomu u mne?
PÁTEK 4.7.
Am 8,4-6.9-12
Mt 9,9-13
Ježíš je milosrdný a jde mu o
uzdravení „nemocných“. Dává tak příklad svým učedníkům i v dnešní době.
SOBOTA 5.7. slavnost
sv. Cyrila a Metoděje
Iz 61,1-3a
2 Kor 4,1-2.5-7
Lk 10,1-9
Cyril a Metoděj se nechali
poslat, aby zvěst o Kristu přišla do naší země, aby byla
hlásána srozumitelnou řečí.
Ke komu jsem poslán já? A
dokážu mluvit „srozumitelnou
řečí“ o svém Pánu, o své víře
a naději?
NEDĚLE 6.7.
14. neděle v mezidobí
Zach 9,9-10
Řím 8,9.11-13
Mt 11,25-30

Ohlášky
♣ Dnes doputují do Fulneku
mladí poutníci pěší pouti
Opava - Velehrad. Prosíme
zástupce rodin, ve kterých
budou ubytováni, aby se v
16:30 dostavili na faru. Večer
ve 20:00 zveme do kostela ve
Fulneku na adoraci.
♣ V pondělí 30.6. v 7 hodin
budeme společně s poutníky
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Ohlášky
slavit mši svatou. Hlavním
celebrantem bude otec biskup
František Václav Lobkowicz.
♣ Zveme na Diecézní setkání
dětí s otcem biskupem Františkem Václavem - Prašivá,
které se bude konat 1. července. Odjezd autobusu v 8:30
z náměstí. Přihlásit se můžete
v zákristii. Cena zájezdu je
130 Kč.
♣ V úterý 2.7. nebude Korunka k Božímu milosrdenství a
adorace.
♣ V sobotu 5.7. je slavnost
sv. Cyrila a Metoděje. Zveme
na mši svatou do kostela ve
Fulneku v 9 hodin.
♣ Tento týden je první pátek
v měsíci. Ve všech kostelích
se
budeme
modlit
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. V tomto týdnu budeme
navštěvovat nemocné.
♣ V průběhu prázdnin nebudou slouženy sobotní mše
svaté v Jestřábí, Jílovci a
v Jerlochovicích.
♣ Prázdninový pořad bohoslužeb: sobota 5.7. – Stachovice – 18:00, Vrchy – 17:00,
Děrné – neděle 6.7. – 7:30.
♣ Zveme všechny děti na 18.
minitábor, který se bude konat ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Tábor se uskuteční v
době od 4. srpna do 8. srpna.
Více informací o táboře bude
k dispozici na farních stránkách spolu s odkazem na
elektronickou přihlášku. Kapacita je omezena pouze na
30 dětí. Těšíme se na vás.
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Úmysly mší svatých

29.6. Fulnek

Ne 29.6. Za † rodiče Šuléřovy a syna Františka
Út
1.7. _______________________
St
2.7. Za † Bořivoje Čecha a živou rodinu
Čt
3.7. _______________________
Pá
4.7. Za členy živého růžence
So
5.7. Za † a živou rodinu Bednaříkovu
Ne 6.7. Za † Jindřicha Hyvnara
Stachovice
Ne 29.6. Za † Ludmilu Růčkovou, manžela,
syny a Annu Obšivačovou
Út
1.7. Za členy živého růžence
So 5.7. 18:00 Za † Františka Kubánka, syna
Lubomíra a dceru Marii
Děrné
Ne 29.6. 9:00 Mše svatá za farnost
St
2.7. Za členy a členky živého růžence
Ne 6.7. 7:30 Na poděkování Pánu Bohu za 80
let života s prosbou o požehnání do
dalších let
Lukavec
Ne 29.6. David 50
Čt
3.7. Za členy živého růžence
Ne 6.7. Čavera 83
Vrchy
Ne 29.6. Za † rodinu Melarovu a Adamusovu
So 5.7. 17:00 Za † Jana Víchu a syna

