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D E N   P Á N Ě 
13. neděle v mezidobí                        27. června        neprodejné 

Kristův obraz 

„Když žena zaslechla o Ježíšovi, přišla 
zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. 
Říkala si totiž: ‚Dotknu-li se aspoň jeho 
šatu, budu vysvobozena!‘“ (Mk 5,27-28) 
Evangelium nám představuje příběh uz-
dravení ženy. Tradice církve doplňuje 
jméno: Bereniké – 
Veronika. Žena vtis-
kuje svůj obraz do 
Ježíšova šatu a Ježíš 
později vtiskuje Vero-
nice svou krvavou 
tvář do jejích. Krev za 
krev – život za život. 
Můžeme si dnes ještě 
více rozšířit obzory, 
když se budeme ptát 
na osud Kristova ob-
razu v roušce Veroni-
ky. Apokryfní spisy 
nabízí zajímavý ex-
kurz do dějin prvotní 
církve. Mísí se v nich legendy a symbo-
lické příběhy se skutečností.  
Ve spisu Akta Pilátova (VII, 1) vystupu-
je Veronika – Bereniké v roli svědka 
Ježíšových zázraků. Protože však byla 
žena, její svědectví nebylo přijato.  
V dalším apokryfu Zpráva vladaře Piláta 
(B, 4) uzdravená žena odchází do města 
Paneas, které leží podle historika Euse-
bia v Hispánii. Podle něho „ještě dodnes 
ukazují její dům ve městě“. 
A o obrazu mluví středověká legenda 
Smrt Pilátova. Císař Tiberius Caesar 
onemocněl. Jeho služebník hledal Ježíše, 
který byl však již mrtvý. „Když se ten 
posel vracel do svého hostince, potkal 

jakousi ženu jménem Veronika, která byla 
Ježíšovou přítelkyní.“ Veronika mu vypráví 
o svém obraze: „Když můj Pán tady chodil 
kolem a kázal a já jsem proti své vůli velmi 
postrádala jeho přítomnost, chtěla jsem si 
dát namalovat jeho obraz, aby mi alespoň 

poskytovala útěchu podo-
ba jeho obrazu, zatímco 
bych byla zbavena jeho 
přítomnosti. Když jsem 
nesla k malíři plátno k 
malování, potkal mne 
můj Pán a ptal se, kam 
jdu. Když jsem mu odha-
lila účel své cesty, vyžá-
dal si ode mne to plátno a 
vrátil mi je poznamenané 
obrazem své ctihodné 
tváře. Jestliže se tudíž 
tvůj pán podívá s poko-
rou na jeho podobu, do-
stane se mu trvalého 

zdraví.“ Veronika šla s oním služebníkem 
do Říma za nemocným císařem, který byl 
pohledem na obraz uzdraven. 
„I rozhlížel se, aby našel tu, která to učini-
la. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak  
s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám 
a pověděla celou pravdu. A on jí řekl: 
‚Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v po-
koji, uzdravena ze svého trápení!‘“ (Mk 5, 
32-34) Ježíš se i dnes rozhlíží, kdo se k ně-
mu přibližuje, kdo se plaše dotýká lemu 
jeho roucha. Kdo k němu přichází s touhou 
po uzdravení. Každý z nás smí prožít po-
dobný okamžik, když se bude dívat na ob-
raz Kristovy tváře. Život za život – krev za 
krev.  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 28. 6. 
Gn 18,16-33 
Mt 8,18-22 
Jakoby s následováním Ježíše 
bylo spojeno 
„bezdomovectví“. Rozhodně 
je ale na překážku přílišná 
zabydlenost, i ve vlastních 
zvycích a obyčejích… 
 
ÚTERÝ 29. 6.  
slavnost sv. Petra a Pavla 
Sk 12,1-11 
Mt 16,13-19 
Pán svěřuje Petrovi klíče tepr-
ve po jeho vyznání lásky. Po-
užívání klíčů je spojeno s od-
povědností a láskou. Budu víc 
myslet na ty, kdo v církvi vi-
ditelně slouží. 
 
STŘEDA 30. 6. 
Gn 21,5.8-20 
Mt 8,28-34 
Není i dnes odpor proti naše-
mu Pánu způsoben strachem, 
že o něco přijdeme, že bude-
me ochuzeni, „ošizeni“? Ne-
voláme i dnes: co je ti po nás 
– nech nás v naší jistotě? 
 
ČTVRTEK 1. 7. 
Gn 22,1-19 
Mt 9,1-8 
Kéž i já zažívám po svátosti 
smíření „dobrou mysl“, radost 
a údiv! Odpuštění hříchů má i 
mě postavit na nohy. 
 
PÁTEK 2. 7. 
Gn 23,1-4.19 
Mt 9,9-13 

Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí. 
Ale všechno stvořil, aby to bylo; stvořené věci  
na světě přinášejí prospěch, jed zhouby v nich 
není; ani smrt na zemi nevládne. Spravedlnost 
smrti nepodléhá.  
Vždyť Bůh stvořil člověka k nesmrtelnosti, udě-
lal ho jak obraz vlastní přirozenosti, ale ďáblo-
vou závistí přišla smrt na svět, zakusí ji ti, kdo 
jsou v jeho moci.  

Žalm 30 

Chci tě oslavovat, Hospodine,  
neboť jsi mě vysvobodil.  

 
Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vy-
svobodil, nedopřál jsi, aby se nade mnou rado-
vali moji nepřátelé. Hospodine, z podsvětí jsi 
vyvedl mou duši, zachovals mi život mezi těmi, 
kteří do hrobu klesli.  
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, a vzdávejte 
díky jeho svatému jménu! Vždyť jeho hněv trvá 
chvíli, ale jeho laskavost po celý život, zvečera 
se uhostí pláč, zjitra však jásot.  
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, pomoz 
mi, Hospodine! Můj nářek jsi obrátil v tanec, 
Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!  

1. čtení Mdr 1,13-15; 2, 23-24  

2. čtení 2 Kor 8,7. 9. 13-15  

Bratři ! Jako vynikáte po každé stránce: ve víře  
i ve slově, v poznání, ve vší horlivosti a lásce, 
kterou jste od nás přijali, tak se vyznamenejte  
i v tomto díle lásky.  
Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, 
ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy 
zbohatli z jeho chudoby.  
Nebylo by totiž dobré, že byste jiným v tísni 
ulehčili, a sami do ní upadli. Spíše má nastat ja-
kési vyrovnání: za nynějších okolností to, co vám 
přebývá, jim přispěje v nedostatku, aby zase je-
jich přebytek doplnil to, co potřebujete vy. Tak 
se to vyrovná, jak stojí v Písmu: 'Kdo ( nasbíral ) 
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Texty k rozjímání 

Náš Pán uviděl v celnici pře-
devším člověka, nikoli chytrá-
ka se špatnou pověstí. I já 
chci hledět na lidi bez před-
sudků. Pak je Pán může oslo-
vit i skrze mě. 
 
SOBOTA 3. 7.  
svátek sv. Tomáše 
Ef 2,19-22 
Jan 20,24-29 
Naše víra může být posílena 
právě Tomášovou chutí pře-
svědčit se. Mohu přemýšlet, 
zda je moje víra záležitostí 
rozumu, jistoty, naděje, lás-
ky… V jakém poměru? 
 
NEDĚLE 4. 7. 
14. neděle v mezidobí 
Ez 2, 2-5 
2 Kor 12, 7-10 
Mk 6, 1-6 

Evangelium Mk 5,21-43  

Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem 
něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě  
na břehu moře, přišel k němu jeden z představe-
ných synagógy, jmenoval se Jairos. Jak ho uvi-
děl, padl mu k nohám a snažně ho prosil: "Moje 
dceruška umírá. Pojď, vlož na ní ruce, aby byla 
zachráněna a žila." Ježíš s ním odešel. Velký zá-
stup šel za ním a tlačili se na něj.  
Byla tam jedna žena, která dvanáct let trpěla kr-
vácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý 
svůj majetek vynaložila na léčení, ale nic jí nepo-
mohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela  
o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu se dotkla 
jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu třeba 
jen jeho šatů, budu uzdravena." A hned jí přesta-
lo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého nedu-
hu vyléčena.  
Ježíš ihned v sobě poznal, že z něho vyšla ( zá-
zračná ) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal 
se: "Kdo se to dotkl mých šatů?" .  
Jeho učedníci mu odpověděli: "Vidíš přece, jak 
se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to do-
tkl!" Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to 
udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a roze-
chvěná - věděla dobře, co se s ní stalo padla před 
ním na zem a pověděla mu celou pravdu.  
On jí na to řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila. 
Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého nedu-
hu!" Zatímco ještě mluvil, přišli lidé z domu 
představeného synagógy se zprávou: "Tvá dcera 
umřela. Proč ještě Mistra obtěžuješ?" 
Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představe-
nému synagógy: "Neboj se, jen věř!" Ne-dovolil 
nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a 
jeho bratru Janovi.  
Přišli k domu představeného synagógy a viděli 
tam rozruch, lidi, jak pláčou a velmi naříkají. 
Vešel dovnitř a řekl jim: "Proč jste tak rozrušeni 

mnoho, tomu nepřebývalo, a kdo málo, neměl 
nedostatek. 

Evangelium Mk 5, 21-43  

a pláčete? Dítě neumřelo, ale 
spí." Posmívali se mu.  
On však všechny vykázal ven, 
vzal s sebou otce dítěte i mat-
ku a své společníky a šel ( do 
světnice ), kde dítě leželo. 
Vzal ji za ruku a řekl: "Talitha 
kum!", to znamená: "Děvče, 
říkám ti, vstaň!" Děvče hned 
vstalo a chodilo, bylo jí totiž 
dvanáct let. (Lidé) byli úža-
sem jako bez sebe. Ježíš jim 
přísně přikázal, že se to nikdo 
nesmí dovědět, a řekl, aby jí 
dali jíst.  
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Ohlášky Úmysly mší svatých              27.6. – 4.7. 2021 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   27.6. 
 
 
Út    29.6. 
St    30.6. 
Čt      1.7. 
Pá      2.7. 
So      3.7.    
Ne     4.7. 
  

Na poděkování za uplynulý školní  
a katechetický rok s prosbou o Boží 
ochranu v době prázdnin a dovolených 
Za † Petra Šulka 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
Za členy živého růžence 
Za živou rodinu Hrabálkovu 

Ne   27.6. 
St    30.6. 
 
Ne     4.7. 
  

9:00 Mše svatá za farnost 
Za rodinu Svobodníkovu, Novákovu  
a Kučovu 
Za † Zdeňku a Antonína  
Svobodníkovy a za živou rodinu 

Ne   27.6. 
Čt      1.7. 
Ne     4.7. 

Na úmysl dárce 
Za členy živého růžence 
Za † Milana Sokola a bratra 

Ne   27.6. 
 
 
Út    29.6. 
Ne     4.7. 
  

Za † Ludmilu Růčkovou, manžela, 
syny, Annu Obšivačovou, Evu  
Sýkorovou a živou rodinu 
_____________________________ 
_____________________________ 

Ne   27.6. 
   
Ne     4.7. 
  

Za † rodinu Brázdilíkovu a Kratinovu 
a za živou rodinu 
Za † Aurelii Honovou, manžela, dceru 
Alenu, rodiče a sourozence 

Děrné 

♣ V úterý je slavnost sv. Petra  
a Pavla, apoštolů. Zveme na 
mši svatou v 17 do Stachovic 
a v 18 hodin do Fulneku. 
♣ Tento týden je první pátek 
v měsíci. Při mši svatých se 
budeme modlit litanie 
k Nejsvětějšímu Srdci Páně. 
V týdnu budeme navštěvovat 
nemocné. Příležitost ke svá-
tosti smíření je půl hodiny 
před mší svatou. Ve Fulneku 
budeme v pátek zpovídat  
od 17 hodin. 
♣ V sobotu si v církvi připo-
mínáme sv. Tomáše, apoštola. 
Zveme na mši svatou v 8 ho-
din do kostela ve Fulneku 
♣ Příští neděli bude pravidel-
ná sbírka na opravy kostelů. 
♣ O prázdninách nebudou 
sobotní mše svaté 
v Jerlochovicích, Jestřábí  
a Jílovci. 
♣ Zveme na letošní pěší pouť 
k Božímu milosrdenství, kte-
rá se uskuteční v termínu od 
17. do 24. 7. Do Slavkovic 
budou putovat dvě skupiny: z 
Prahy a z Hodonína.  Bližší 
informace a přihlašování na 
stránkách www.pout.cz do 6. 
července.  
♣ Uprostřed prázdnin 1. srpna 
se uskuteční na faře další roč-
ník farního volejbalového 
turnaje. Přihlásit se mohou 
opět čtyři týmy, na vítěze če-
ká pohár. Bližší informace 
později. 
♣ Na dobu prázdnin a dovole-
ných vyprošujeme všem Boží 
požehnání a ochranu Panny 
Marie. 

http://www.pout.cz/

