
Odpověď nedělního žalmu: 

Pán dá požehnání  
a pokoj svému lidu. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš se staví do řady s hříšníky 
a přijímá Janův křest. V tom okamžiku dostává sílu Ducha 
svatého pro své hlásání Božího království. Ježíšovou 
touhou je „zcela splnit Boží vůli“. To učiní celým svým 
životem, smrtí a vzkříšením. Tak napravuje hřích 
Adamův. 

Evangelium z neděle Mt 3,13-17
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JSME POUTNÍKY NA ZEMI (část 2.) 
 

2. statečně kráčet ku předu  
Máme spěchat — Druhá povinnost, kte-

rou máme jakožto cizinci a poutníci na 
této zemi je, abychom kráčeli rychlým kro-
kem a do předu. Do předu pak kráčíme, 
jestliže se snažíme být lepšími i zbožněj-
šími, jestliže se přičiňujeme, abychom 
ze svého srdce vyplenili každou zlou ná-
ruživost, ano i náklonnost ke zlému jed-
nu po druhé, a naopak své srdce ozdobo-
vali ctnostmi. Jdeme do předu, jestliže se 
o nás může říci to, co je napsáno o bož-
ském Spasiteli: »Prospíval moudrostí, 
věkem a oblibou u Boha i u lidí.« (Lk 2, 52) 
To však, co nás opravdu k rychlému kro-
ku musí pobádat, je pomyšlení, jak krát-
ká a nejistá doba je vyměřena k životu, 
a ten cíl, jehož máme dosáhnout, jak je 
vzdálený. 
Neboť krátká a nejistá je doba života. 
Drazí křesťané! Pamatujete se na podo-
benství o pannách moudrých a nemou-
drých! Pět panen využilo času, své lam-
py připravily a naplnily je olejem; dru-
hých pět však připravily své lampy, ale 
byly váhavé a otálely, aby jich naplnily 
olejem. A následek toho? Z nenadání přišel 
ženich, ale zatím co odešly pro olej, byla 
zavřena brána k hodovní síni a ony zů-
staly venku. Volaly sice plačtivým hlasem: 
»Pane, otevři nám!« ale bylo již pozdě. 
(Mt 25, 1) – Kéž mají tuto vážnou pravdu 
na mysli z nás pozemských poutníků ti, 
kteří svůj návrat, tj. své polepšení, rok 
od roku odkládají, otálejí se svatou veli-
konoční zpovědí a oddávají se pošetilé a 
bláhové naději, že i ve stáří je ještě dost 
času nastoupit teprve tu cestu k pravé 
vlasti. Drahý křesťane, víš, že dosáhneš 
vysokého věku? A třeba bys ho dosáhl, 
můžeš říci, že ti Pán Bůh dá té milosti, 
aby tě svedl z cesty bludu a hříchu, té 
milosti, kterou jsi tak dlouho pohrdal? 
Dohoníš pak za rok, nebo za měsíc, nebo 
za den, anebo dokonce v hodině smrti to 
vše, co jsi zanedbal za 30, 40, 60 let své-
ho života? 

Drazí křesťané! Snad je to již poslední 
rok našeho života, tento rok, který jsme 
započali; použijme tedy každého dne a 
každé hodiny, abychom konali dobré 
skutky, zlé náklonnosti odkládali, ve 
ctnosti prospívali, jinými slovy, abychom 
kráčeli do předu cestou k nebi, neboť 
krátká je doba a nejistá hodina, v niž se 
skončí naše pozemská pouť. 

Cesta je dlouhá — Další důvod, proč máme 
spěchat k svému cíli, je sama vzdálenost 
toho cíle, že nikdy nemůžeme říci, již 
jsem blízko svého cíle! Sv. Bernard říká: 
„Spravedlivý stále lačni a žízni po spra-
vedlnosti, a kdyby žil na věky, věčně bu-
de prahnout po větší dokonalosti. A sám 
božský Spasitel přikazuje, abychom se 
snažili vždy být dokonalejšími, když říká: 

 

Předalpí, v níž jsem vždy viděl zářit ná-
dheru samotného Stvořitele. Děkuji li-
dem své vlasti, protože jsem v nich zno-
vu a znovu zakoušel krásu víry. Modlím 
se, aby naše země zůstala zemí víry, 
a prosím vás, drazí krajané: nenechte se 
od víry odvrátit. A nakonec děkuji Bohu 
za všechnu krásu, kterou jsem mohl za-
žít ve všech etapách své cesty, ale pře-
devším v Římě a v Itálii, která se stala 
mou druhou vlastí. Všechny, kterým 
jsem nějakým způsobem ublížil, prosím 
ze srdce o odpuštění. 
 

 
 

To, co jsem dříve řekl svým krajanům, ří-
kám nyní všem, kteří jsou v církvi svěře-
ni do mé služby: Stůjte pevně ve víře! 
Nenechte se zmást! Často se zdá, jako by 
věda – přírodní vědy na jedné straně 
a historické bádání (zejména exegeze 
Písma svatého) na straně druhé – doká-
zala nabídnout nezvratné výsledky, kte-
ré jsou v rozporu s katolickou vírou. Za-
žil jsem proměny přírodních věd už dáv-
no a mohl jsem vidět, jak naopak zmize-
ly zdánlivé jistoty proti víře, které se 
ukázaly být nikoli vědou, nýbrž filo-
zofickými výklady, které se vědy týkají 
jen zdánlivě; stejně jako se na druhé 
straně právě v dialogu s přírodními vě-
dami naučila i víra lépe chápat hranice 
rozsahu svých nároků, a tím i svou spe-
cifičnost. Již šedesát let sleduji cestu te-
ologie, zvláště biblických věd, a se stří-
dáním různých generací jsem viděl, jak 
se teze, které se zdály neotřesitelné, 
hroutí a ukazují se být pouhými hypo-
tézami: liberální generace (Harnack, 
Jülicher atd.), existencialistická gene-
race (Bultmann atd.), marxistická gene-
race. Viděl jsem a vidím, jak se ze spleti 
hypotéz vynořila a znovu vynořuje rozu-
mnost víry. Ježíš Kristus je skutečně ces-
ta, pravda a život – a církev se všemi svý-
mi nedostatky je skutečně jeho tělem. 
Nakonec pokorně prosím: modlete se za 
mě, aby mě Pán navzdory všem mým hří-
chům a nedostatkům přijal do věčných 
příbytků. Za všechny, kteří jsou mi svě-
řeni, se den, co den z celého srdce mod-
lím. Benedictus PP XVI 
 

Biblická hádanka 

Kteří dva přátelé při loučení velice pla
kali? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Koně – Zjev 6,2nn  

 

»Vy však buďte dokonalí, jako je doko-
nalý váš nebeský Otec!« (Mt 5,48) 

Ale táži se, kdo bude moci někdy říci, 
nyní jsem dokonalý, svatý a spravedlivý 
dle vzoru nebeského Otce? Proto praví 
svátý apoštol: »Vytrvale běžme o závod, 
který je nám určen.« (Žid 12,1) Svátý apoš-
tol nepraví: »Jděte,« nýbrž řekl: »Běžte!« 
aby naznačil spěch a úsilí, se kterým má-
me kráčet cestou k dokonalosti a spra-
vedlnosti. 
 A teď, drazí křesťané! – Zpytujme své 
svědomí, tažme se, jak jsme dosud plnili 
tuto druhou povinnost, jakožto poutníci 
na této zemi? Dostali jsme se blíže k ne-
bi každým dnem, anebo aspoň po každé 
svaté zpovědi? Můžeme o sobě vydat svě-
dectví, že každým novým rokem jsme se 
octli výše na stupni dokonalého a spra-
vedlivého života? Zda jsme na sklonku 
každého roku bohabojnější, láskyplněj-
ší, zdrženlivější, horlivější v dobrém, než 
na začátku končícího roku? Dobře nám, 
je-li tomu tak! Ó, pak jsme kráčeli do 
předu, k nebi a vykonali tuto druhou po-
vinnost, která nám sluší jakožto poutní-
kům na této zemi. 

Dokončení příště. 
 

Duchovní závěť Benedikta XVI. 
Když se v této pozdní hodině svého ži-
vota ohlédnu za desetiletími, která jsem 
prožil, vidím především, kolik důvodů 
mám k vděčnosti. Obzvlášť děkuji sa-
motnému Bohu, dárci každého dobrého 
daru, který mi dal život a provázel mě 
různými okamžiky zmatku; vždycky mě 
zvedl, když jsem začal upadat, a vždycky 
mi znovu dal světlo své tváře. Zpětně vi-
dím a chápu, že i temné a únavné úseky 
této cesty byly pro mou spásu a že právě 
na nich mě dobře vedl. 
Děkuji svým rodičům, kteří mi dali život 
v těžké době a kteří mi za cenu velkých 
obětí svou láskou připravili nádherný 
domov, který jako jasné světlo dodnes 
ozařuje všechny mé dny. Jasná víra mé-
ho otce nás děti naučila věřit a jako uka-
zatel vždy stála pevně uprostřed všech 
mých vědeckých úspěchů; hluboká od-
danost a velká dobrota mé matky jsou 
odkazem, za který jí nemohu dostatečně 
poděkovat. Moje sestra mi po celá dese-
tiletí nezištně a s láskyplnou péčí pomá- 
hala; můj bratr mi s jasností svých úsud-
ků, rázným rozhodnutím a klidným srd-
cem vždy ukazoval cestu; bez tohoto stá-
lého předcházení a doprovázení bych 
nenašel správnou cestu. 
Ze srdce děkuji Bohu za mnoho přátel, 
mužů i žen, které vždy postavil vedle 
mě; za spolupracovníky ve všech eta-
pách mé cesty; za učitele a studenty, 
které mi dal. Vděčně je všechny svěřuji 
Jeho dobrotě. A chci poděkovat Hospo-
dinu za svou krásnou vlast v bavorském 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 8. I. do 15. I. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

svátek Křtu Páně
 

8. I. 
 

Dnešní nedělí končí 

doba Vánoční. 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Na poděkování za 86 let života s prosbou o Boží 
požehnání a ochranu Panny Marie do dalších let. 

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. Jan Hrudík 

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

Potštát 8:00 
P. Pavel Za † rodiče, manžela, syna a za živou rodinu. 

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

pondělí 
9. I. 

sv. Julián 

Hranice 8:00 
P. Petr Utíkal 

Za † rodiče Glosovy a † Marii Spálenskou a živou  
a † rodinu a DVO. 

úterý 
10. I. 

sv. Agathon (Dobromil) 
Hranice 7:00 

P. Petr Utíkal Za kněze a kněžský seminář. 

středa 
11. I. 

ct. Marie Elekta 

Hranice 18:00 
P. Petr Utíkal 

Na poděkování Bohu a PM za dar uzdravení, 
za všechny lidi, kteří se modlili a za DVO.  

Ústí 19:00 
P. Václav Fojtík Za † rodiče a prarodiče Dostálovy a za živou rodinu. 

čtvrtek 
12. I. 

sv. Probus (Pravoslav) 

Hranice 8:00 
P. Petr Utíkal Za vedení Charity, za zaměstnance a klienty. 

pátek 
13. I. 

sv. Hilarius z Poitiers 

Hranice 8:00 
P. Petr Utíkal 

Za † Dalibora Vinklara a za zdraví pro rodinu. 

sobota 
14. I. 

sv. Pavel Poustevník 
Hranice 8:00 

P. Pavel 
Za všechny mladé a děti našeho děkanátu, aby Panna 
Maria vedla všechny své děti a neopustila je. 

 

15. I. 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Za † Ladislava Lukáše, manželku, syna, dvoje rodiče  
a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška Za † Ing. Josefa Ježíka. 

10:00 
P. Pavel Stuška 

Za † manžela Miroslava, † maminku Annu a ochranu 
Panny Marie pro celou rodinu. 

18:30 
P. Pavel 

Za † Mařenku Pavelkovou, za všechny, za které se 
modlila a za DVO.  

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Za živé a † farníky. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Za † Žofii Venclovou, manžela, syna a dvoje rodiče. 

 

 
 
 
 
 

 

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/ 

\ Setkání seniorů se koná v pondělí 
9. ledna od 9 h. na faře. Jste srdečně 
zváni. 
 

\ Otec Pavel bude mít celý týden dovo-
lenou. 
 

\ Farní ples, v pořadí již 23., se bude 
konat v sobotu 4. února. Bližší infor-
mace budou příští týden. 
 
 

 
 

Ohlášky 
\ Pravidelné Kluby maminek začnou 
v Jitřence od pondělí 9. ledna, konají 
vždy v pondělí a středu dopoledne. 
Zveme mezi nás i nové maminky 
a jejich děti. 
 

 
 

 

\ Knihy ve farní knihovně je možné si 
přijít vypůjčit vždy v pondělí od 9 do 
12 h. a od 13 do 14 h. V knihovně naj-
dete především duchovní literaturu, 
životopisy svatých, knihy o manželství 
a rodičovství i další zajímavé knihy. 
Těšíme se na vás. 


