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D E N   P Á N Ě 
Slavnost Nejsvětější Trojice             12. června         neprodejné 

K. Rahner prohlásil, že kdyby se vyne-
chalo učení o Trojici, nic by se v životě 
mnoha křesťanů nezměnilo. Bohužel 
musíme konstatovat, že je to asi pravda. 
Ne že by „učení o Trojici“ nemělo vý-
znam pro náš život, naopak! Jen si však 
přiznejme, není to spíš tak, že v 
„praktickém křes-
ťanském životě“ (v 
modlitbě, v liturgii) 
počítáme jen s jed-
nou božskou 
osobou? Jistě, bo-
hužel nejsme 
schopni „pojmout“ 
tajemství Boží Tro-
jice, nejsme schop-
ni „mít vztah“ k 
tomuto tajemství 
trojjediného Boha – 
stěží dokážeme na-
vázat vztah s Bo-
hem, natož aby-
chom rozlišovali 
jednotlivé osoby či 
dokonce navázali 
vztah k Bohu v 
Trojici, ve třech 
osobách, ve spole-
čenství tří. A přitom – pokud prozatím 
nejsme s to žít svůj život v tomto Božím 
tajemství, tak nemusíme propadat rezig-
naci: můžeme se naopak těšit na to, že 
nás toto čeká. 
Bylo by úžasné aspoň někdy nahlédnout, 
že naše modlitba, liturgie, ba dokonce 
náš obyčejný život není „jen v Bohu“, 

jen v Kristu – ale dokonce v Trojici! 
Modlitba například není nikdy pouhým 
rozhovorem s Bohem: to je Duch Syna, 
který v nás vyvolává touhu po Otci, a 
tím modlitbu! A svátosti, to nejsou jen 
setkání s Kristem. To Otec nám daruje 
(„v různých podobách!“) svého Syna, a 

to mocí Ducha sva-
tého! A náš obyčej-
ný život? Byl by 
méně obyčejný a 
šedý, kdybychom 
„viděli a prožívali“, 
že nežijeme my, ale 
samotná Trojice si 
učinila v naší vnitřní 
svatyni „místo k 
přebývání“ – v nás 
je její svatostánek! 
Místo svaté!  
„Tak jako jsme po-
zvedáni skrze nevi-
ditelný obraz 
(Krista) k nazírání 
původního slavného 
obrazu (Otce), tak je 
v Synu neodděleně 
přítomný Duch 
vhledu, který v sobě 

uschopňuje k nazírání Krista těm, kteří 
se radují při pohledu na pravdu. Duch 
toto koná ne z vnějšku, ale v sobě samot-
ném uvádí do pravdy. Ve tvém světle 
vidíme světlo, to znamená v osvícení 
Ducha. A tak on ukazuje v sobě samot-
ném slávu Jednorozeného.“ (Sv. Bazil 
Veliký, De Spiritu Sancto 18)  
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Texty k rozjímání 

PONDĚLÍ 13. 6. památka 
sv. Antonína z Padovy 
1 Král 21,1-16 
Žl 5,2-3.5-6.7 
Mt 5,38-42 
Když nastavím druhou tvář, 
neznamená, že jsem nějaký 
„otloukánek“. Musím na-
stavit špatnosti zrcadlo a 
tak ji usvědčit! Ano, a udě-
lat vždy něco navíc… 
 
ÚTERÝ 14. 6. 
1 Král 21,17-29 
Žl 51,3-4.5-6a.11+16 
Mt 5,43-48 
Církev vítězí nad svými 
nepřáteli tak, že se za ně 
modlí. Dnes mě Pán znovu 
zve k dokonalosti – chce, 
abych byl skutečně jeho 
obrazem. 
 
STŘEDA 15. 6. 
2 Král 2,1.6-14 
Žl 31,20.21.24 
Mt 6,1-6.16-18 
Můj vztah k Bohu ať je ma-
ximálně intimní a důvěrný. 
Právě ve skrytosti se mohu 
připravit na společné slave-
ní s celou církví! Pocta 
vzdávaná před lidmi tak 
bude vycházet z mého nit-
ra… 
 
ČTVRTEK 16. 6.  
Slavnost Těla a krve Páně 

Toto praví Boží Moudrost: „Hospodin mě 
vlastnil na počátku svých plánů, od pradávna 
před svými skutky.  
Od věčnosti jsem utvořena, od začátku, dří-
ve, než povstala země.  
Než byly propasti, jsem se narodila, než byly 
prameny, bohaté vodou, dříve, než byly za-
klíněny hory, před pahorky jsem se narodila, 
dříve, než učinil zemi a shromáždění vod, 
první hroudy země.  
Byla jsem tam, když rozpínal nebesa, když 
nad propastí vyměřoval obzor, když na vý-
sostech upevňoval oblaka, když dával sílu 
pramenům oceánu, když určoval moři jeho 
meze, aby vody nepřekročily jeho břehy, 
když upevňoval základy země, tu jsem u ně-
ho přebývala jak nejmilejší dítě, den co den 
jsem byla jeho potěšením, před ním jsem si v 
každou dobu hrála, hrála jsem si na okruhu 
jeho země, rozkoší mi bylo stýkat se s lid-
mi.“ 

Žalm 8 

1. čtení Př 8,22-31  

Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné  
je tvé jméno po celé zemi! 

 
Když se zahledím na tvá nebesa, dílo tvých 
prstů, – na měsíc, na hvězdy, které jsi stvořil: 
– Co je člověk, že na něho myslíš, – co je 
smrtelník, že se o něho staráš? 
Učinils ho jen o málo menším, než jsou an-
dělé, – ověnčils ho ctí a slávou, – dals mu 
vládnout nad dílem svých rukou, – položils 
mu k nohám všechno: 
Ovce i veškerý dobytek, – k tomu i polní zví-
řata, – ptáky na nebi a ryby v moři, – vše, co 
se hemží na stezkách moří. 
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Texty k rozjímání 

Gn 14,18-20 
Žl 110,1.2.3.4 
1 Kor 11,23-26 
Lk 9,11b-17 
Nejstarší popis oběti a zá-
roveň hostiny. Eucharistie, 
díkůčinění, je zpřítomně-
ním Krista a jeho církve, 
těch, kdo byli před námi, i 
těch, kdo po nás přijdou. 
Kéž si tohoto spojení vá-
žím! 
 
PÁTEK 17. 6. 
2 Král 11,1-4.9-18.20 
Žl 132,11.12.13-14.17-18 
Mt 6,19-23 
Čistý, jednoduchý pohled 
je výzvou společnosti, která 
tolik věcí zastírá, jen aby 
pravda nevyšla najevo. I 
zde může Ježíšův pohled 
uzdravovat! 
 
SOBOTA 18. 6. 
2 Kron 24,17-25 
Žl 89,4-5.29-30.31-32.33-34 
Mt 6,24-34 
Kdybych se řídil těmito 
slovy, Ježíšův klid a pokoj 
by mě udělal šťastným a 
vyzařoval by ze mě do oko-
lí… Chci to zkusit!  
 

NEDĚLE 19. 6.  
12. neděle v mezidobí 
Zach 12,10-11 
Gal 3,26-29 
Lk 9,18-24 

2. čtení Řím 5,1-5  

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám 
ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to ne-
mohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, 
uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude 
mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co 
uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě 
oslaví, protože z mého vezme a vám to ozná-
mí. Všechno, co má Otec, je moje; proto 
jsem řekl, že z mého vezme a vám to ozná-
mí.“ 

Evangelium Jan 16,12-15  

Bratři! Jestliže jsme ospravedlněni na zákla-
dě víry, žijeme v pokoji s Bohem skrze naše-
ho Pána Ježíše Krista. Skrze něho totiž máme 
vírou přístup k této milosti a pevně v ní stojí-
me. Naše chlouba je také v tom, že máme 
naději dosáhnout slávy u Boha. 
Ale nejen to! Chlubíme se i souženími. Víme 
přece, že soužení plodí vytrvalost. Vytrvalost 
plodí osvědčenost, osvědčenost plodí naději. 
Naděje však neklame, protože Boží láska je 
nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, 
který nám byl dán. 

Nejsvětější Trojice  

Člověk, který byl stvořen k obrazu Boha,  
je podle Božího obrazu  

(nebo podle obrazu Kristova)  
obnovován přítomností a mocí Ducha. 

 
Otec je malířem,  
Syn modelem,  

podle něhož je člověk ztvárňován,  
Duch svatý je štětcem,  

jímž je člověk utvářen jak při stvoření,  
tak v díle vykoupení. 
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Ohlášky Úmysly mší svatých             12.6. – 19.6.2022 

Stachovice 

Lukavec 

Fulnek 

Vrchy 

Ne   12.6. 
 
 
 
Út    14.6. 
 
St    15.6. 
Čt    16.6. 
 
Pá    17.6. 
 
So    18.6. 
Ne   19.6. 

Mše svatá za farnost 
Za † rodiče Hromádkovy,  
za † manžela Aloise Opálku,  
za sestru Marii a živou rodinu 
Poděkování za 70 let života s prosbou 
o Boží požehnání do dalších let 
Za † Antonii Ivánkovou (ŽR) 
Za † Emila a Margitu Labancovy  
a živou rodinu 
Na poděkování pánu Bohu za 97 let 
života 
Za † Josefa Šreka a rodiče z obou stran 
Za † Karla Pavlicu a živou rodinu 

Ne   12.6. 
St    15.6. 
 
Ne   19.6. 

Mše svatá za farnost 
Za † Josefa Kolovrata a Josefa Lukáše 
a za živou rodinu 
Za Bohumira Storzera a živou rodinu 

Ne   12.6. 
Čt    16.6. 
Ne   19.6. 

Mše svatá za farnost 
David  
Za † rodiče Sokolovy 

Ne   12.6. 
Út    14.6. 
Ne   19.6. 

7:30 ______________________ 
__________________________ 
__________________________ 

Ne   12.6. 
Ne   19.6. 

Mše svatá za farnost 
Za † Hynka a Marii Šebestovy, rodiče 
a sourozence  

Děrné 

♣ Dnes slavíme Slavnost Nej-

světější Trojice. V rámci slav-

nosti vás srdečně zveme od-

poledne ve 14 hodin na před-

nášku o. Víta Řehulky,  

po které bude následovat Vý-

stav Nejsvětější svátosti a eu-

charistické požehnání farnosti  

a našemu městu. Slavnost 

zakončíme společným pose-

zením na farní zahradě.  

♣ Ve čtvrtek 16. června proží-

váme slavnost Těla a krve 

Páně (Boží Tělo). Zveme na 

slavnostní mši svatou v 18 

hodin do Fulneku  a v 19 ho-

din do Lukavce. Po mši svaté 

bude výstav Nejsvětější Svá-

tosti a eucharistické požehná-

ní. 

♣ V sobotu 18. června  

v 17 hodin bude mše svatá 

s nedělní platností v Jílovci. 

♣ Setkání farní rady se bude 

konat v úterý 21. června  

po mši svaté na faře. 

♣ Děti a jejich rodiny zveme 

v pátek 24. června v 17 hodin 

do farního kostela na mši sva-

tou, při které budeme děkovat 

za uplynulý školní a kateche-

tický rok. Po mši svaté bude 

setkání na farní zahradě.  

♣ V neděli 26. června v 9 ho-

din bude složena poutní mše 

svatá ke cti sv. Petra a Pavla 

v Děrném a v 10:30 ke cti  

sv. Jana Křtitele v Lukavci.  


