
 
Odpověď nedělního žalmu: 

Bože, buď milostiv a žehnej nám! 
 
Kapka rosy z Božího slova: Evangelium mi představuje Marii, 
jak postupně odhaluje tajemství poslání svého Syna. Od 
zvěstování ví, že její dítě je Synem Božím, ale mnohému 
ještě nerozumí. Uchovává tedy důležitá slova a události ve 
svém srdci a rozvažuje nad nimi. Je pro mě příkladem 
trpělivosti a věrnosti Božímu slovu. 

Evangelium z neděle Lk 2,16-21

 
 
 

                                                          

                           Matka Boží, Panna Maria 
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JSME POUTNÍKY NA ZEMI 
 

Víme, že dokud jsme doma v tomto těle, jsme 
jako vyhnanci v cizině, daleko od Pána.  

(2 Kor 5,6) 
Když turista na své cestě vystoupí až k 

vrcholu hory, z pravidla se zastaví a 
odpočine si. Ohlédne se nazpět a pohlíží 
na cestu, kterou urazil; potom se dívá do 
dáli a měří cestu, která mu ještě zbývá. 
Pohled na již vykonanou cestu mu dodá-
vá síly k další chůzi a k dokonání jeho 
pouti. Drazí v Kristu! — Člověk je poutní-
kem — I my jsme poutníky na této zemi, 
a právě dnešní den to je, který nám to 
důtklivě připomíná. Dnes o půlnoci jsme 
vykonali pouť 365 dnů a dosud nejsme u 
cíle, v té zemi odpočinku, nýbrž jdeme 
dále ku předu v nový rok a nevíme, zda 
tato nová pouť nás uvede v přístav věč-
ného pokoje či nikoliv. Ano, jsme pout-
níky na zemi; nikdo z nás tu nemá trva-
lého místa, nikdo tu nemá stálého odpo-
činku, a naše pravá vlast, náš domov je 
až za hrobem, za branou věčnosti. Jsme 
poutníky na zemi, a cesta, kterou se ubí-
ráme, je čas. Každým rokem, který uply-
nul, nalézáme se blíže naší milé věčné 
vlasti a dnešní den, první to den v no-
vém roce, představme si jakožto vrchol 
hory, na němž jsme se právě zastavili a 
rozhlížíme se. Delší nebo kratší dráhu 
jsme vykonali na zemi, větší neb menší 
počet let máme za sebou. — Nuže, jaké 
bylo to naše putování? Šli jsme vždycky 
tou pravou cestou? 

Nepustili jsme ze svého zřetele cíl své 
pouti? Kráčeli jsme vždy statečně ku 
předu pravou cestou, i když byla někdy 
obtížná a trnitá? — Brzy se skončí doba na-
ší pouti, a pak běda nám, nebudeme-li 
stát u nebeské brány, ale staneme-li u 
brány pekla! 

A kterou cestou budeme se ubírat v bu-
doucnu, kterým směrem se příště dáme? 
Bude snad třeba něco změnit na té naší 
cestě? Půjdeme dále s vůdcem, anebo 
bez něho? Drazí v Kristu! To jsou otázky, 
jež mimoděk vznikají v naší mysli, a pro-
to chceme dnes u nich prodlít a o nich 
uvažovat. Nuže, protože jsme všichni 
poutníci a rychlým krokem jdeme vstříc 
věčnosti, chci vám vyložit povinnosti, 
které máme plnit jakožto poutníci na 
cestě k nebi. A pravím: Máme-li se na té 
pozemské pouti šťastně dostat do říše 
věčného blaha, musíme: 

1. mít svůj cíl ustavičně před očima, 
2. statečně kráčet ku předu, 
3. zvolit si řádného vůdce  

poklady, »které kazí rez a mol«, jako by
po jejich ztrátě bylo ztraceno všechno? 

Vzhůru srdce k nebi! »Usilujte o to, co 
pochází shůry, kde je Kristus po Boží pra-
vici«, praví sv. apoštol »na to myslete, co 
pochází shůry, ne na to, co je na zemi.«
(Kol 3,1-2) 

 

 
 

Kdysi se tázal sv. opata 0lympia jeden 
z jeho učedníků, jak by měl začít, aby vedl
život bohumilý a křesťanský, a sv. opat 
mu odpověděl: »Považuj se všude za
poutníka a kdekoliv budeš, pomysli sobě: 
Jsem poutníkem.« 

Pryč od země. A vskutku, drazí křesťa-
né! Nic není křesťanskému duchu tak 
protichůdným, jako právě pozemské
smýšlení. Nic nepodrývá víry, nemaří 
naděje a neničí lásky tak jistě, jako ne-
zřízená náklonnost k světu a k pomíje-
jícím pozemským statkům. Nechci tím 
říci, že musíme pozemskými statky po-
hrdat, nebo že se nemáme starat, aby-
chom jich udrželi, anebo rozmnožili, ne-
bo jich hleděli dosáhnout, neboť není to 
rozkazem, ale radou, když Spasitel pra-
vil: »Cheš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj 
majetek a rozdej chudým, a budeš mít po-
klad v nebi.« Mat. 19, 21.  

Drazí křesťané! Povzneste svých zraků 
k nebi! Není tato zem naším domovem, 
ani nejsou naším cílem tyto pozemské 
statky a jejich užívání, naším cílem je 
nebe. Ten cíl máme mít před očima, to je
první povinností nás poutníků, kteří pu-
tujeme k nebi.  

Pokračování příště.
  

Biblická hádanka 

Jaká zvířata spatřil Jan ve vidění, když 
anděl rozlamoval pečeti? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Báruk – Jer 36,4nn  

 

Vyslechněte mne s náležitou pozornos-
tí, když k vám budu mluvit ve jménu nej-
sladšího a nejsvětějšího jména Ježíše 
Krista. 

 

1. mít svůj cíl ustavičně před očima 
Nebe je naším cílem — Jakožto poutníci a 
cizinci na této zemi máme především 
mít před očima cíl své pouti. A tím cílem 
není nic jiného než věčná blaženost, ne-
be se svými radostmi a svou velebností. 
Drahý křesťane! Jsi proto na zemi, abys 
sobě zasloužil nebe, abys nebe hledal. 
Tvé určení není sevřeno v těsné hranice 
vezdejšího bytí, nýbrž zasahuje do věč-
nosti. Ty zde nejsi doma, zde je pro tebe 
cizina; jsi na zemi hostem, pocestným, 
poutníkem. 

Sv. biskupu Basilovi hrozil kdysi pre-
fekt císaře Valensa, že jej vyžene z vlasti, 
jestliže neuposlechne císařova rozkazu. 
Sv. biskup však odpověděl: »To ti je ne-
možné, neboť já jsem již vlastně vyhnan-
cem; nemám vlasti na zemi, jsem všude 
cizincem. Mám jen jednu vlast, která si 
zaslouží toho jména, a tou vlasti je 
nebe.« — A ten názor, drazí křesťané, se 
shoduje s Písmem svátým. Svatopisec 
píše v listu k Židům 13, 14.: »Vždyť tady 
nemáme město k trvalému pobytu; to 
budoucí město hledáme.« A k Efezským 
volá sv. Pavel: »Jste spoluobčané ostat-
ních křesťanů a členové Boží rodiny.« 
(Ef 2,19) To je jinými slovy: Zde na zemi 
jsme cizinci a poutníky, tam však, na 
věčnosti, nebudeme již cizinci, nýbrž spo-
luobčané svátých a domácí Boží. 

Nebe tedy je cílem našeho puto-
vání, nebe je vlastně našim domo-
vem. 

A proto máme nebe považovat za svůj 
poslední cíl a nepouštět ho ze zřetele; 
k nebi mají směřovat všechny naše myš-
lenky a žádosti. Každý krok, který uči-
níme na této pozemské pouti, je ztracen, 
je nadarmo, jestliže nás nepřivádí blíže 
k nebi. 

Sursum corda! Vzhůru srdce! volá 
kněz denně k lidu u oltáře: »Vzhůru 
srdce!« volám k vám i já. Proč tedy lpíme 
úzkostlivě na té zemské hroudě, jako by-
chom byli stvořeni jen pro zemi a ne-
mohli doufat v něco vznešenějšího a hle-
dat něčeho vyššího? 

Sursum corda! Vzhůru srdce! — proč 
prahneme s nezřízenou hamižností po 
pozemských statcích jakoby ty pozem-
ské statky mohly uspokojit touhu naše-
ho srdce a nás v pravdě trvale oblažit? 

Sursum corda! Vzhůru srdce! — proč 
jsme sklíčeni a smutni, když ztrácíme 
 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 1. I. 2022 do 8. I. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

Matka Boží, 
Panna Maria 

 

1. I. 
 

měsíční sbírka  

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Za živé a † farníky. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška 

Za rodiče, kterým zemřely děti a za děti, kterým 
zemřely rodiče, ať už na Ukrajině či v jiných 
nesmyslných válkách. 

10:00 
P. Pavel Stuška 

Za živou a † rodinu Březíkovu a Oravovu. 

18:30 
P. Pavel Fiala Za živou a † rodinu Valkovičovu, Rabinskou a DVO. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Fiala Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Fiala 

Za † Josefa Janíčka, manželku, sourozence a dvoje 
rodiče. 

Pondělí 
2. I. 

sv. Basil Veliký  
a Řehoř Naziánský 

památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za požehnání Tříkrálové sbírce a Boží ochranu pro 
koledníky. 

Úterý 
3. I. 

Nejsvětější jméno Ježíš 
Hranice 17:30 Dantis  

Středa 
4. I.  

sv. Anděla z Foligna 
Ústí 19:00 

P. Pavel 
Na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie a za živou rodinu. 

Čtvrtek 
5. I. 

sv. Telesfor 
Potštát 17:30 

P. Pavel 
Volný úmysl. 

Pátek 
6. I. 

Zjevení Páně  
slavnost 

Partutovice 16:00 
P. Pavel 

Za † Boženu a Aloise Remešovy, dva zetě a rodinu 
Kovářovu. 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † manžela Eduarda, rodiče z obou stran a dar 
zdraví pro celou rodinu. 

Sobota 
7. I. 

sv. Rajmund z Peñafortu 
Hranice 8:00 

P. Pavel Za † kolegu Aloise Bocka. 

svátek Křtu Páně
 

8. I. 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Za † Josefa Pitroně, zetě, sestru, rodiče z obou stran  
a za dar zdraví pro živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška 

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

10:00 
P. Pavel Stuška Za † rodinu Slezákovu a DVO. 

18:30 
P. Pavel Fiala 

Za přátele, známé sousedy, za všechny, kteří se 
nemodlí a za DVO. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Fiala Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Fiala Za živé a † farníky. 

 

 
 
 
 
 

 

Informátor Candela vychází pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát. Náklady pro tištěnou verzi Kč 5,-- 
P. František Dostál, děkan (tel. 733 742 872)   \   P. Pavel Fiala, kaplan (tel. 733 742 862)   \   http://farnost-hranice.cz/ 

tela a nebylo ho málo. V samotném zá-
věru každý vycházející z kostela byl 
obdarován kalíškem mešního vína a 
rozloučili jsme se radostným „živijó, 
živijóóó...“ a „aby nás Pán Bůh miloval...“

Pán Bůh zaplať za tuto nádhernou 
atmosféru.  

Za farníky – Karel RABINSKÝ.
 

Ohlášky 
\ Žehnání vody, kadidla a křídy pro-
běhne při bohoslužbách o slavnosti 
Zjevení Páně (6. ledna).  
 

 

\ Přípravný plesový výbor se sejde ve 
čtvrtek 5. ledna v 18:30 h. na dě-
kanství. Kdo byste se chtěli podílet na 
přípravě plesu, prosím, přijďte. 
 

 

\ Pátek je prvním pátkem měsíce ledna.
Od 12 hodin bude v děkanském kostele 
vystavena NSO až do večerní mše sv. 
 

\ Dne 27. 12.  - měl otec Pavel nádher-
nou promluvu o svatém Janovi a o ví-
ně... Po mši svaté požehnal víno, které 
si za tímto účelem donesli farníci do kos-


