
Pořad bohoslužeb ve farnostech 
Všechovice, Horní Újezd, Paršovice  

od 26.6.2022 do 3.7.2022
Den Svátek Místo, HodÚmysly  bohoslužeb
Ne 13. Neděle

v mezidobí
Vše 8:00 Za zemřelé  rodiče,  jejich sourozence,  živou rodinu a  za

duše v očistci.

26.6. HÚ 9:30
Par 11:00

Po
27.6.

 Pondělí Opa
Vše

16:30
15:00

Vlastní úmysl.
Pohřební mše svatá ve Všechovicích + Bedřich Chrobák

Út
28.6.

Úterý  

St.
29.6.

Středa Par 17:00

Čt Čtvrtek HÚ 16:30
30.6. Mal 18:00 Za zemřelé Jiřinu a Václava Horáčkovy, dceru, zetě, živou

a zemřelou rodinu.
Pá
1.7.

Pátek Vše 18:00 Na poděkování za 60 let života.

So
2.7.

Sobota Par 12:30 Mše svatá v Paršovicích ke cti Svatého Floriána

Ne 14. Neděle
v mezidobí

Vše 8:00 Na poděkování za 50 let manželství s prosbou o zdraví na
přímluvu Panny Marie.

3.7. HÚ 9:30
Par 11:00

Svátky v týdnu: úterý: Sv Ireneje, středa Slavnost Sv. Petra a Pavla, čtvrtek:Svátek Výročí 
posvěcení katedrály.

Pondělí po mši svaté ve Všechovicích Setkání nad Písmem

Ve čvrtek 30.6. v 17:00 v Olomouci v katedrále Rozloučení s
otcem Janem při pontifikální mši svaté k výročí posvěcení
katedrály Svatého Václava – poděkování otci arcibiskupovi za jeho

dlouholetou službu 

farní čísla účtů:
Všechovice -600 738 0349/0800, Horní Újezd -600 737 8329/0800, Paršovice -188 028 1369/0800
Kontakt: P. Vratislav Kozub,  Všechovice 12,  tel.: 731 626 508, vkozub@sezna  m.  cz

mailto:vkozub@seznam.czNa
mailto:vkozub@seznam.czNa


Slavnost apoštolů Petra a Pavla 29.6. 
patří k raným křesťanským tradicím. Svatý Petr (vlastním jménem Šimon)

patřil do okruhu Dvanácti apoštolů, které si během svého veřejného vystoupení v
Galileji povolal sám Ježíš (Mt4,19).

Apoštol Pavel (vlastním  jménem  Saul  nebo  Šavel)  zakládá  své  poslání
apoštola na setkání se vzkříšeným Kristem, tedy po Ježíšově smrti, před branami
Damašku (Sk 9). Spojená úcta  k těmto dvěma apoštolům,  kteří  jsou velmi
rozdílní,  patří k nejstarší tradici církve, jak např.  dokládá sv. Irenej (zemřel
kolem r. 200) ve svém díle Adversus Haereses. 

Sv.  Petr byl  Ježíšem  Kristem  povolán  k  tomu,  aby  po  svém  obrácení
povzbuzoval bratry ve víře (Lk 22,32), hlásal evangelium celému stvoření spolu s
ostatními  apoštoly  (Mk  16,15)  a  aby  zastával  úřad,  který  slouží  jednotě
universální církve, jenž je nesen a vykonáván v síle lásky ke Kristu (srov. Jan
21,15-19). Sv. Pavel byl povolán k hlásání evangelia (Řím 1,1) Ježíše Krista, čímž
musel překročit hranice vyvoleného národa (Izraele) a sám coby Žid se stát "všem
vším" (1 Kor 9,22), tedy přinést ne-židům to, co patřilo židům: spásu udělenou
skrze Mojžíše samotným Hospodinem. Tuto spásu sv. Pavel přináší v Kristově
evangeliu všem lidem bez ohledu na národní příslušnost, kulturní či náboženskou
připravenost.

Zajímavé  je,  čím  jsou  tito  dva  apoštolové  spojení:  předně  tím,  že
zemřeli mučednickou smrtí, tj. svůj život položili jako svědectví Kristu. Sv.
Petr byl ukřižován hlavou dolů v Neronově cirku v r. 64, sv. Pavel byl ve stejném
roce  sťat  na  místě  dnes  nazývaném  Tre  Fontane.  Kromě  mučednické  smrti
jsou sv. Petr a Pavel spojení čtverým poutem, jež vytváří apoštolský základ
církve. Oba dva byli povoláni přímo, osobně Kristem. Oba dva byli posláni hlásat
Kristovo  evangelium.  Oba  dva  jsou  spojeni  s  Kristem,  který  ve  vzkříšení
přesahuje  čistě  pozemské  rozměry  života,  čímž  církev  Kristem  založená  na
apoštolech dostává přesažnou (svátostnou) podobu. Poslední moment apoštolství
je kolegialita, tedy vzájemné spojení apoštolů a jejich nástupců (biskupů), jež se
nezakládá  na  lidském ustanovení,  ale  vychází  od  samotného Krista.  Církev je
proto  institucí,  která  je  tvořena  lidskými  pouty  se  všemi  silnými  a  slabými
stránkami, nicméně poslední garance nedává nikdo jiný než Kristus.

P. Prokop Brož, Th.D. 


	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ
	HÚ

