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D E N   P Á N Ě 
7. neděle velikonoční                        29. května         neprodejné 

Každý člověk jako dítě někdy zlobil. Ro-
diče měli jistě různé výchovné metody. 
Ale snad všichni jsme alespoň trochu po-
znali jeden základní strach: strach, že by 
nás mohli rodiče opustit. Strach z toho, že 
bychom se najednou ocitli na světě bez 
jejich lásky, bez jistoty, kterou pro nás 
každý den znamenali. Jsou lidé, kteří to 
opravdu zažili. Kteří měli rodiče tak rodi-
čovství neschopné, že se 
jich zřekli, opustili je, 
vyhnali je. Přesto je ale 
zajímavé, jak mnoho 
věřících lidí si myslí, že 
Bůh bude jednat jako 
jakýsi krutý a prchavý 
rodič.  
V evangeliu můžeme 
slyšet především velkou 
touhu. Ne ovšem touhu 
po potrestání zlých, ale 
touhu po tom, aby to s 
námi dobře dopadlo. 
Abychom nezůstali osa-
moceni a nepotřební, ale 
abychom byli jedno: jedno spolu navzá-
jem a současně jedno s Otcem i Synem.  
A Ježíš sám chce, abychom došli k cíli. 
Sám chce, abychom došli k Otci a to s 
ním. Chce, abychom s ním byli u Otce. 
Kdo mu může vzdorovat? Jen my sami, 
díky naší svobodě. Bylo by ale velmi po-
šetilé, kdybychom to dělali. Protože on 
sám nejlépe ví, jak jsme křehcí a on sám 
nejlépe ví, co je pro nás dobré. Nemůže-
me si myslet, že by tento jeho plán byl 
nereálný, že by bylo nereálné, abychom 
se s ním dostali k Otci. Jakkoliv nám se 
nám může zdát být těžké dojít k Bohu, 

Ježíš s tím počítá jako s možnou věcí. A v 
tom by pro nás měl být velký zdroj naděje 
a jistoty. 
Nesmíme si tedy nechat vnutit v žádném 
případě myšlenku, že Bůh je nebezpečný, 
nevypočitatelný, že by nás snad sám chtěl 
za trest nebo z pouhého rozmaru navěky 
opustit. Všechny takovéto myšlenky nemů-
že věřící člověk zařadit jinam, než do při-

hrádky s nápisem 
"pokušení". A tomu je tře-
ba, jak známo, se co nejví-
ce vzdálit. Naopak, je třeba 
znovu a znovu počítat s 
Boží láskou, projevenou v 
Kristu Ježíši a s Boží věr-
ností, která je naprosto spo-
lehlivá. Protože právě to 
nás může vyburcovat ke 
snahám, odpovídat na lásku 
láskou, na věrnost věrností 
- pracovat na sobě tak, aby-
chom se stávali více těmi, 
kterými máme být. 
Dobří, moudři rodiče vědí, 

že spolehlivá láska, věrnost, trpělivá nároč-
nost, odpouštění chyb a důvěra jsou nejlep-
ší a neúčinnější výchovné metody. Naopak 
- tvrdost, nevypočitatelná vrtkavost a zlob-
né odplácení z nikoho nevychová dobrého 
a šťastného člověka. Naslouchejme tedy 
Božímu slovu, hlásanému církví a ne-
nechme se zviklat různými "vzkazy", které 
nám někdo chce vykládat jako vzkazy od 
Boha. Tato cesta věrnosti evangeliu, hlása-
nému církví, je prověřena dvěma tisíciletí-
mi života církve a opírá se o autoritu bis-
kupů v čele s papežem. Lepší doporučení 
je těžko možné získat. 

K zamyšlení 



2  D e n  P á n ě  

Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 30. 5. 

Sk 19,1-8 

Žl 68,2-3.4-5ac.6-7ab 

Jan 16,29-33 

Ježíš předpovídá svou opuště-

nost. Nechci jej v týdnu pří-

pravy na seslání Ducha svaté-

ho ponechat bez mé lásky! 

Spolu s ním mohu přemoci 

lhostejný „svět“! 

 

ÚTERÝ 31. 5. svátek  

Navštívení Panny Marie 

Sof 3,14-18  

Iz 12,2-3.4bcd.5-6 

Lk 1,39-56 

U našeho Pána dojdou radosti 

a naplnění pokorní, ponížení, 

hladoví. Mocným, pyšným a 

příliš sebevědomým a přesy-

ceným se Bůh nevnucuje… 

 

STŘEDA 1. 6. 

Sk 20,28-38 

Žl 68,29-30.33-35a.35b-36c 

Jan 17,11b-19 

Žít ve světě s Kristem, ač nej-

sme „ze světa“. Usilovat o 

život v pravdě. Úkol na celý 

život! Kristus zde prosí svého 

Otce za mě, za nás.  

 

ČTVRTEK 2. 6. 

Sk 22,30; 23,6-11 

Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11 

Štěpán, plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a 

spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pra-

vici. A zvolal: „Vidím nebesa otevřená a Syna 

člověka, jak stojí po Boží pravici!“ Oni se však 

dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni 

se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za 

město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom 

složili svrchní šat k nohám jednoho mladého mu-

že – jmenoval se Šavel.  

Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: „Pane 

Ježíši, přijmi mého ducha!“ Klesl pak na kolena a 

hlasitě zvolal: „Pane, nepřičítej jim tento hřích.“ 

A po těchto slovech skonal. 

Žalm 97 

Hospodin kraluje,  

je povznesen nad celou zemí. 

 

Hospodin kraluje, ať zajásá země, – ať se radují 

četné ostrovy! – Spravedlnost a právo jsou zákla-

dem jeho trůnu.  

Nebesa hlásají jeho spravedlnost – a všechny 

národy vidí jeho slávu, – všichni bohové se mu 

koří.  

Neboť ty, Hospodine, jsi povznesen nad celou 

zemí, – svrchovaně vynikáš nade všemi bohy.  

1. čtení Sk 7,55-60 

2. čtení Zj 22,12-14.16-17.20 

Já, Jan, uslyšel jsem hlas, který mi řekl: „Hle, 

přijdu brzy a moje odplata se mnou, abych odmě-

nil každého podle jeho činů. Já jsem alfa i ome-

ga, první i poslední, začátek i konec. Blaze těm, 

kdo si vypírají šaty; budou mít právo na strom 

života a branami vstoupí do města.  

Já, Ježíš, poslal jsem svého anděla, aby vám 

svědčil o tom, co se týká církevních obcí. Já jsem 
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Texty k rozjímání 

Jan 17,20-26 

Zde prosí Ježíš za mě osobně. 

Vždyť i já uvěřil skrze hlásání 

těch, které poslal. Kdopak asi 

uvěří skrze moje svědectví?  

 

PÁTEK 3. 6. 

Sk 25,13b-21 

Žl 103,1-2.11-12.19-20ab 

Jan 21,15-19 

Jen ten, kdo opravdu miluje, 

by měl v církvi vést druhé. I s 

vědomím rizika, že vztáhne 

ruce a bude sám odveden, 

kam nechce… 

 

SOBOTA 4. 6. 

Sk 28,16-20.30-31 

Žl 11,4.5+7 

Jan 21,20-25 

Písemné zaznamenání evan-

gelia nechává tímto prostor 

pro tušení „mnoha jiných vě-

cí, které Ježíš vykonal“. Oče-

kávaný Duch pravdy ať vede 

svou církev, která o něm má 

svědčit!  

  

NEDĚLE 5. 6. Slavnost  

Seslání Ducha Svatého 

Sk 2,1-11 

Řím 8,8-17 

Jan 14,15-16.23b-26 

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče svatý, 

prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo 

pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou 

jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni 

ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.  

A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby 

byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve 

mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby 

svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, 

jako jsi miloval mne.  

Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i 

ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou 

jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založe-

ním světa.  

Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě 

poznal, a tito moji učedníci poznali, že jsi mě 

poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám po-

znat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich 

a abych byl i já v nich.“ 

výhonek z Davidova kořene a Davidův potomek, 

zářivá jitřní hvězda.“  

Duch i nevěsta volají: „Přijď!“ Kdo to slyší, ať 

také zvolá: „Přijď!“ A kdo žízní, ať přijde: kdo 

touží po živé vodě, ať si ji vezme zadarmo.  

Ten, kdo to dosvědčuje, říká: „Ano, přijdu brzy!“  

Amen, přijď, Pane Ježíši! 

Evangelium Jan 17,20-26 

Ohlášky 

♣ Ve sbírce na pomoc pronásledovaným křesťa-

nům se v naší farnosti vybralo 15 780 Kč. 

♣ Tento týden je první pátek v měsíci. Budeme 

navštěvovat nemocné. Připomínáme, že příleži-

tost ke svátosti smíření je každý den během týdne 

půl hodiny před mší svatou. Ve Fulneku budeme 

v pátek zpovídat už od 17 hodin. 

♣ V úterý při mši svaté ve Stachovicích a Fulne-
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Ohlášky Úmysly mší svatých               29.5. – 5.6.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   29.5. 
 
Út    31.5. 
St      1.6. 
Čt      2.6. 
Pá      3.6. 
So      4.6. 
 
Ne     5.6. 

Za † Petra Šulka, rodiče Šulkovy  
a živou rodinu 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
Za členy živého růžence 
Za † O. Jiřího Šenkeříka a požehnání 
pro živou rodinu 
Za dožití životního jubilea s prosbou  
o požehnání do dalších let, Boží  
požehnání pro živou rodinu Šenkovu  
a Seidlerovu 

Ne   29.5. 
St      1.6. 
Ne     5.6. 

Za rodinu Mocovu a Heinrichovu 
Za členy živého růžence 
Za † a živou rodinu Skočkovu 

Ne   29.5. 
Čt      2.6. 
Ne     5.6. 

Rodiče Šindlerovi 
Za členy živého růžence  
Richtrová 

Ne   29.5. 
 
Út    31.5. 
Ne     5.6. 

Za † Václava Moravce, manželku, 
dceru, zetě a živou rodinu 
Mše svatá za farnost 
__________________________ 

Ne   29.5. 
 
 
 
Ne     5.6. 

Za všechny živé a † z rodiny  
Turovských z Vrchů, rodiny  
Víchovy, Křížovy a Langrovy  
z Jančí  
Za † Františku Hansgutovou, manžela, 
děti a vnuky 

Děrné 

ku budeme slavit svátek Na-

vštívení  Panny Marie.  

♣ V sobotu 4. června  

v 17 hodin zveme na mši sva-

tou s nedělní platností do Jer-

lochovic. 

♣ Příští neděli (5. června) 

oslavíme slavnost Seslání 

Ducha Svatého. Touto slav-

ností končí doba velikonoční 

a začíná liturgické mezidobí 

 ♣ V rámci projektu Noc kos-

telů, která se bude konat  

10. června, jsme pro návštěv-

níky připravili program  

ve farním kostele Nejsvětější 

Trojice. Těšit se můžete  

na komentované i soukromé 

prohlídky kostela, večer chval 

– modlitbu doprovázenou 

kapelou a zpěvem, výtvarný 

program nejen pro děti, vý-

stavu relikvií. Více informací 

najdete na www.nockostelu 

nebo  www.farnostfulnek.cz. 

♣ V neděli 12. června budeme 

slavit farní pouť k Nejsvětější 

Trojici. Hlavní mše svatá bu-

de sloužena v 10 hodin  

ve farním kostele.  

♣ Měsíc červen je zasvěcený 

Srdci Pána Ježíše. Zveme 

k modlitbě litanií po mši svaté 

a v rodinách. 

 

 

http://www.nockostelů

