
Odpověď nedělního žalmu: 

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

 

Kapka rosy z Božího slova: V následujícím úryvku z Janova 
evangelia jsou zmíněny všechny tři osoby Nejsvětější 
Trojice. Ježíš mluví o Bohu Otci i o Duchu Svatém. Právě 
Duch Svatý nás chce uvádět do veškeré pravdy – tedy do 
poznání Trojjediného Boha. 

Evangelium z neděle Jan 16,12-15

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
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SVATÁ TROJICE 
ikona od Andreje Rubleva 

 

Ikona je oknem, skrze něž je vidět Bůh. 
Setkáváme se s ním v prostoru, který 
ikona vytváří. Je možné na ni hledět 
každý den a nacházet v ní cosi z Božího 
díla vykoupení. 

Ikona Sv. Trojice z roku 1410 je jediné 
dílo prokazatelně vytvořené Rublevem 
samotným (nyní se nachází v Treťjakově 
galerii v Moskvě). Jako předloha mu pos-
loužila ikona „Pohostinnost Abrahamova“. 

Návštěva tří mužů u Abraháma 
Výchozím bodem ikony je obraz 

z Abrahámova života: „Hospodin se zjevil 
Abrahámovi v Mamreově doubravě, když 
seděl za největšího denního parna u vcho-
du do stanu. Když totiž zdvihl své oči a po-
díval se, hle – stáli před ním tři muži. (Gn 
18,1-2) To do-stačovalo k tomu, aby bylo 
v této události spatřováno zjevení Nej-
světější Trojice před Abrahámem. 

V tradici malířství ikon to bylo oblíbe-
né téma. V prvním plánu vidíme sedět 
u stolu tři postavy podobné andělům 
(s křídly), zatímco Abrahám se Sárou ze 
stran přisluhují. Dub a stan se nalézají 
v pozadí. U Rubleva Abrahám a jeho že-
na mizí docela. V druhém plánu je mož-
no rozlišit dub a domovní průčelí. Sku-
tečnost, že Abrahám a Sára nebyli na-
malováni, je překvapivá – nejde jen o to, 
že na obraze chybějí, jejich nepříto-
mnost o něčem vypovídá, ten, kdo se na 
ikonu divá, jako by sám byl hostitelem 
Pána. Abrahámovo hostitelství musíme 
přenést na sebe. V listě Židům (13,2) se 
nachází místo, které odkazuje na tento 
moment: „Nezapomínejte na pohostinnost, 
protože tak přijali někteří ve svém domě 
anděly, aniž to tušili.“ Host je jakoby Bo-
žím poslem nebo samotným Bohem, kte-
rý přichází jako putující člověk, jako 
host na jednu noc. Pán se tedy zjevuje 
tomu, kdo stojí před ikonou. Přichází ja-
ko host. Avšak tak, jak je tomu v příběhu 
učedníků, kteří šli do Emauz. Host stojí 
před hostitelem. Vztah se obrací – ten, 
kdo poskytuje přístřeší, se sám stává 
hostem. Ten, kdo se oddaně a se soustře-
děnou pozorností dívá na ikonu, zjišťuje, 
že je sám pozván do společenství Trojice 
– stává se jejím hostem. 

K zobrazeným postavám a detailům 
Na pravé straně ikony je vidět postavu 

obrácenou naším směrem, která bývá tra- 

Model ideálního soužití  
lze najít v Bohu 

Ideální model vzájemného soužití, vzor 
království Božího lze najít v Bohu. Odpověď 
na to, co je to skutečné společenství, nalé-
záme v Nejsvětější Trojici. Dobře to vidíme 
na ikoně Trojice od Rubleva. Všichni tři sedí 
u jednoho stolu: základem všeho lidského 
společenství je společné jídlo, utváří ho 
a posiluje. 

Podívejte se na zmíněnou ikonu: ani 
jedna z oněch tří osob se nám nedívá do 
tváře, nesedí v řadě, dívají se na sebe 
navzájem. 

Dělají to ale velice diskrétně, váhavě, 
nesetkávají se pohledem, čímž jako by dá-
vali najevo úctu, kterou mají k sobě navzá-
jem. Nikdo se nezdá být první, nikdo po-
slední. Nejsou ani odtažití, ani se jeden ve 
druhém neztrácejí. Jako by si navzájem ří-
kali: „Přede mnou můžeš být takový, jaký 
jsi. Respektuji tvou výjimečnost.“ Nebo lé-
pe: „Můžeš se stát ještě více sám sebou.“ 
Skutečné společenství podle vzoru Trojice 
totiž není splynutí ani sloučení. Skutečná 
láska respektuje odlišnost druhého. Je to, 
jako by Otec říkal: „Staň se ještě více Sy-
nem“, a naopak. Stejně to platí i pro Ducha. 
Láska nevylučuje odlišnost, naopak: res-
pektuje jedinečnost druhého. 

Když je budeme pozorovat dále, uvědo-
míme si, že se všichni tři na sebe dívají 
s velkou pokorou. Možná naplňují slova 
apoštola Pavla: „… z pokory ať každý z vás 
pokládá druhého za lepšího, než je sám“ 
(Flp 2,3). Jeden sklání hlavu před druhým, 
ani ne tak ze zdvořilosti, jako spíše v du-
chu služby. Jako by si navzájem říkali: „Co 
pro tebe mohu udělat?“ Skutečné spole-
čenství spočívá ve vzájemné poslušnosti. 
Jeden z nich je dokonce nakročen, jako by 
chtěl vyjít z ikony ven, k nám. Sedí na kraji 
židle, připraven k tomu, aby byl vyslán. 

Ikona je otevřena směrem k nám. U stolu 
je ještě jedno místo naproti: na naší stra-
ně. Jako by někoho čekali, hosta, který má 
ještě přijít. Každé skutečné společenství je 
totiž otevřené a pohostinné: nechává 
u prostřeného stolu vždy volné místo… 

(www.pastorace.cz)
 
 

Biblická hádanka 
 

Mezi znalce nebo učitele Zákona není 
v Bibli zařazen: 

\ Ezdráš 
\ Gamaliel 
\ Pavel 
\ Zéna 

 

Správná odpověď z minula:  
blížence – Sk 28,11  

dičně interpretována jako Duch Svatý – je 
osobou, která nás vede do společenství 
s Bohem. Činí to tím, že nás připodobňuje 
Synovi. Jeho postava (tj. Ducha Svatého) 
nás svým postojem nasměrovává k osobě 
uprostřed obrazu, interpretované jako Syn 
(Ježíš Kristus). Jejich podobnost (v pozici 
ramen a hlavy) je hodná pozornosti. 
Ve středu ikony je možno rozeznat Syna 
podle tradičního gesta pravé ruky. Jeho 
krvavě červený šat navíc připomíná Iza-
iášovo proroctví o smrti na kříži: „Kdo to 
přichází z Edomu, kdo v rouchu rudém jde 
z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě 
kráčející ve své velké síle? – Já, který prá-
vem vyhlašuji, že na vítězství stačím. – Proč 
je tvůj úbor krvavě zbarven a jeho roucho 
jako toho, jenž v lisu šlape? – Sám sebe jsem 
šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se 
mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šla-
pal. Rozšlapal jsem je ve svém rozhořčení, 
až šťáva z nich roucho postříkala, poskvrnil 
jsem si celý oděv.“ (Iz 63,1-3) Syn vzhlíží 
k Otci v trvalé kontemplaci, podřizuje se 
Otcově vůli, v lásce mu patří.  
 

 
 

Obrátíme-li pozornost na třetí Osobu (na 
levé straně ikony) – na Otce, zpozorujeme, 
že jeho průsvitný plášť neurčité barvy po-
krývá ramena, stejně jako zbytek těla. Je 
vidět jen část jeho spodního oděvu, 
v oblasti hrudníku. Stejnou modrou barvu 
vidíme i u obou zbývajících postav. Syn 
i Duch rostou z Otce, z Toho, jenž je nevidi-
telný – „blahoslavený a jediný Panovník, 
Král králů a Pán pánů. On jediný má ne-
smrtelnost a přebývá v nepřístupném svě-
tle. Nikdo z lidí ho neviděl, ani uvidět ne-
může. Jemu (patří) čest a věčná moc! 
Amen.“ (1 Tim 6, 15-16) Veleb, duše má, 
Hospodina! Hospodine, můj Bože, jsi nad-
míru velký!  Velebností a vznešeností ses 
oděl, - světlem se halíš jako pláštěm. „ 
(Žl 104,1-2) 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 12. VI. do 19. VI. 2022 

 
 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

 

12. VI. 
 

Měsíční sbírka 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Ludmilu Ryškovou, manžela, živou rodinu a DVO 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za † maminku Antonínu, živou a † rodinu a živé a † ctitele 
sv. Antonína 

10:00 
P. František 

Poutní mše sv. u kaple sv. Antonína 
Za živé a † farníky 

18:30 
P. Milan Za † manžela, rodiče a stařečky z obou stran 

Potštát 8:00 
P. Milan Za † Leopoldinu Mildnerovou, manžela, syna a DVO 

Partutovice 9:30 
P. Milan 

Za Marii Šustkovou, manžela, zetě, vnuka, bratra a dvoje 
rodiče 

Pondělí 
13. VI. 

sv. Antonína z Padovy 
památka 

Hranice 8:00 
P. František 

Za † manžela, dvoje rodiče a sestru a dar DS pro živou 
rodinu 

Hranice 
DS 

9:30 
P. Milan Za živé a † klienty a zaměstnance domova 

Úterý 
14. VI. 

Sv. Anastáz 

Hranice 7:00 
P. František 

Za živou a † rodinu Šlechtovu a za dar zdraví  
a BP pro Jiřinu a za DVO 

Středa 
15. VI. 
sv. Vít 

Hranice 17:30 
P. František 

Za † rodinu Kryštovskou, Zbožínkovu  
a † Marii Havranovou a DVO 

Ústí 19:00 
P. Milan Za † dvoje rodiče, DVO a živou rodinu 

Čtvrtek 
16. VI. 

Těla a Krve Páně 
slavnost 

Hranice 17:30 
P. František Za † rodiče Novákovy 

Potštát 17:30 
P. Milan Na úmysl dárce 

Pátek 
17. VI. 

sv. Avitus 

Hranice 17:30 
P. František Za živou a † rodinu 

Partutovice 17:30 
P. Milan Za Annu Haitlovou, manžela, dcery a DVO 

Sobota 
18. VI. 

sv. Marina 

Hranice 8:00 
P. František 

Za všechny Boží děti, za které se v rodinách nikdo 
nemodlí a neobětuje mši svatou a za DVO 

 
 

19. VI. 

Ústí 7:00 
P. Milan 

Za živé a † farníky 

Hranice 

8:30 
P. Milan Za živou a † rodinu Jandovu  

10:00 
P. Milan 

Za † tatínka, nemocnou maminku, za zdraví dcery 
Moniky, za rodiny Pavelkovu a Dvořáčkovu 

18:30 
P. František 

Za † rodiče Marii a Ladislava Šafaříkovy, živou rodinu  
a DVO 

Potštát 
horní kostel 

9:30 
P. František 

Slavnost Těla a Krve Páně 
Za živé a † obyvatele Potštátu 

 
 

\  Mládež děkanátu Hranice zve všechny 
mladé duchem na Noc pod širákem: V pá-
tek 17. června 2022, Louka Rybáře – Veřej-
né ohniště, 18:00 sraz - parkoviště Rybáře,  
19:00 polní mše svatá, 20:00 slavnostní pře-
dání služby laického zástupce pro mládež 
děkanátu Hranice poté opékání, večerní hra
a další... S sebou: Spacák, karimatku, špe-
káček, chleba, něco dobrého i pro ostatní 
táborníky, snídani, hudební nástroje. Kon-
taktní osoba: P. Milan Maštera (733 742 
862), Karolína Strnadelová (731 825 981) 

opékání. Na Potštátě se sejde s farníky na 
faře ve čtvrtek 16. června po mši svaté, v 
Partutovicích v obecním sále v pátek 8. 
července po mši svaté. 
 
\ Závěrečná ministrantská schůzka tohoto 
školního roku proběhne v Ústí ve středu 
15. června po večerní mši svaté. Bude pizza. 

Ohlášky 
\ Po dvouletém působení v našich farnos-
tech odchází P. Milan na postgraduální stu-
dia katechetiky do Říma. Po dobu svého stu-
dia bude sloužit ve Veselí nad Moravou. 
S farníky z Hranic a Ústí se rozloučí při 
bohoslužbách v neděli 3. července, na Pot-
štátě a v Partutovicích v neděli 10. července. 
Příležitost k neformálnímu setkání bude v 
Hranicích v sobotu 25. června na farním 
 
 


