
Odpověď nedělního žalmu: 

Hospodin je mé světlo  
a má spása. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Obyvatelé Galileje v době 
Kristově už dávno nejsou zajatci babylonského krále. 
Přesto se stále mluví o těch, kdo „žijí ve stínu smrti“. 
Spíš než o vnější zajetí tedy jde o život bez Boží 
přítomnosti. Jak mnoho lidí dnes žije v takové 
temnotě… Vážím si světla, kterého se mi dostalo? 

Evangelium z neděle Mt 4,12-23

 
 

                                                          

                            
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník III.            číslo 4.            22. leden 2023  

 

 
 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
  
 

 

POKUŠENÍ NÁS BUDE PRONÁSLEDOVAT 

NEUSTÁLE. MĚLI BYCHOM S TÍM POČÍTAT. 

Když první mniši (2. – 3. stol.) bedlivě 
sledovali vlastní myšlenky, objevili, jak 
často se v nás navzdory duchovnímu ži-
votu a celé naší duchovní zkušenosti po-
řád ještě objevují velice nezbožné myš-
lenky. Máme co dělat se zásadními pu-
dy, které se hlásí o slovo. 

Když se podíváme trochu blíže na sebe 
samé i my, objevíme, že i v nás se ne-
ustále odkudsi vynořují nedobré myš-
lenky. Mniši ale vůbec nejsou pod tla-
kem představy, že smějí mít jen a jen 
zbožné myšlenky. Prostě si s určitou 
dávkou humoru uvědomují, že přes vše-
chno naše duchovní úsilí nás přepadají 
právě tyto myšlenky. 

Mniši pokušení zlých myšlenek řeší 
tím, že sáhnou po Bibli a najdou v ní slo-
vo, které promluví přesně do nevítané 
myšlenky. Občas to slovo vyhledají prá-
vě se zmíněnou špetkou zdravého hu-
moru. Nejde o to něco si dokazovat nebo 
zdůvodňovat, ale o to, abychom našli 
slovo, které odhalí a také promění naše 
slova. Slovo z Písma v nás naváže kon-
takt k protipólu, který je rovněž součástí 
naší duše. Každý z nás si v sobě neseme 
vždycky oba póly: strach i důvěru, lásku 
i agresi, kázeň i nekázeň, zbožnost i bez-
božnost, svatost i světské smýšlení. Pos-
tavíme-li proti svým negativním myšlen-
kám slovo Písma, povede nás k setkání 
s důvěrou, láskou, silou a tím svatým, co 
je v nás, i když se právě silně hlásí o slo-
vo to nesvaté. 

Tuto takzvanou antirrhetickou meto-
du, kterou popsal ve své knize „Antirr-
hetikon“ psycholog mezi prvními mni-
chy jménem Evagrius Ponticus (345–
399), je zapotřebí odlišit od moci pozitiv-
ního myšlení, jak se dnes různě prakti-
kuje. Moc pozitivního myšlení se snaží 
eliminovat z člověka násilně všechny je-
ho negativní myšlenky a nahradit je 
myšlenkami kladnými. Tím se ovšem je-
dinec dostává pod tlak, že zkrátka musí 
vidět všechno jen a jen pozitivně. Neod-
povídá to skutečnosti a mnozí tak už na 
metodě pozitivního myšlení ztroskotali. 
V takovém případě se ale velice důrazně 
přihlásí o slovo negativní pól, a tím čas-
to bývá deprese. 

Mniši jsou v takovém případě vždycky 
realističtější a lidštější. Jednoduše počí-
tají s negativními myšlenkami a připou-
štějí si je. Následně do nich ovšem řek-
nou nějaké slovo z Bible, které proti zra- 

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 
 

Milí farníci! 
Po dvou týdnech tříkrálového koledová-
ní skončil již 23. ročník Tříkrálové sbír-
ky. Díky všem koledníčkům, rodičům, ve-
doucím kolednických skupinek, dobro-
volníkům, organizátorům a v neposled-
ní řadě díky vám všem štědrým dárcům 
proběhla sbírka v děkanátu Hranice opět
velmi úspěšně. Po otevření všech 265 
pokladniček jsme napočítali rekordní 
částku 1.825.823 Kč. 

V Hranicích jsme koledovali po oba dva
týdny, zúčastnilo se dvacet osm vedou-
cích skupinek, mnohé děti koledovaly v 
několika skupinkách, několik dní a nej-
větší vytrvalci obcházeli s radostnou
zvěstí domovy občanů našeho města po 
oba dva víkendy. I přes vynaložené úsilí 
se nám nepodařilo pokrýt všechny loka-
lity města. Omlouváme všem, které jsme
nestihli navštívit. V centru města jsme 
měli rozmístěno osm statických poklad-
niček, do kterých bylo možno také přispět. 

Celkově v 50 hranických pokladničkách
bylo nastřádáno rekordních 307.733 Kč. 

Do Ústí děkujeme rodině Tolášových za
poskytnutí zázemí koledníčkům o orga-
nizaci sbírky v obci. Pět skupinek koled-
níčků vykoledovalo 52.230 Kč. V Tepli-
cích nad Bečvou roznášely radost dvě 
skupinky, které tvořily maminky se svý-
mi dětmi a vykoledovaly 17.875 Kč. 

V Partutovicích se podařilo poprvé vy-
tvořit pět kolednických skupinek, které 
v obci vykoledovaly rekordních 48.887 Kč.
Na Potštátě sbírka vynesla rekordních 
58.000 Kč, z této částky bylo na Boško-
vě 6.284 Kč, na Kovářově 4.020 Kč, 
v Kyžlířově 10.451 Kč a v Lipné 6 260 Kč. 

Našim koledníčkům poděkujeme již dnes
v neděli 22. ledna v Lipníku n/B, kde pro
ně v KD ECHO od 15 hodin promítáme 
film Velký červený pes Clifford. 

Peníze, které Charita Hranice díky Tří-
králové sbírce získá, využijeme k pod-
poře domácí zdravotní péče hospicové-
ho typu, pro provoz a rozvoj poskytova-
ných sociálních služeb, pořízení nových 
kompenzačních pomůcek a přímou finan-
ční pomoc lidem v krizových situacích. 

Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům 
i všem, kteří se do letošní sbírky aktiv-
ně zapojili! 

 

Biblická hádanka 

Jak dlouhé mlčení v nebi nastalo, když 
Beránek otevřel sedmou pečeť? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
1005 – 1 Král 5,12  

 

 
 

ňujícímu působení myšlenky nasazuje 
uzdravující moc Božího slova. Evagrius 
se domnívá, že svou duši dělíme jakoby 
na dvě části, jak se o tom hovoří i verš 
žalmu: „Proč se rmoutíš, má duše, a proč 
ve mně sténáš? Doufej v Boha, zase ho 
budu chválit, svého spasitele a svého 
Boha“ (Žl 42,6). Obracíme se na zachmu-
řenou stránku své duše a usmiřujeme se 
s ní. Také však víme o své důvěryplné a 
silné stránce. Právě k té nás přivádí bib-
lické slovo. 

Evagrius se odvolává přímo na Ježíše 
Krista. Jemu satan našeptával v okam-
žicích pokušení slova, která ho měla 
svést k tomu, aby předvedl svou moc a 
velikost před lidmi. Proti negativním 
slovům pokušitele, který neváhal zne-
užít dokonce i biblických výroků, Ježíš 
nasazuje rovněž slova Písma a vyráží ji-
mi nepříteli zbraň z ruky. Samozřejmě i 
Ježíš ví, co je to pokušení. Pokušení nás 
bude pronásledovat neustále. Měli by-
chom s tím počítat, nesnažit se nad ně 
povyšovat a nedomnívat se, že jsme ve 
svém duchovním životě či ve schop-
nosti pozitivně myslet dospěli už tak da-
leko, že pro nás negativní vzorce myš-
lení nepředstavují už vůbec žádný 
problém. 

Mniši jsou realističtí, ale stejně tak lid-
ští. Neuvalují na nás příliš velké břeme-
no. Počítají s tím, že se v nás tu a tam 
přihlásí o slovo myšlenky bláznivé a 
možná i dost nepříjemné, za které se sty-
díme. Taková je prostě skutečnost. Má-
me-li se jimi zabývat, potřebujeme k to-
mu pokoru a humor. My bychom se ov-
šem mnohem raději bavili o svých psy-
chologických či duchovních pokrocích a 
zkušenostech. Na druhé straně ale nej-
sme svým negativním myšlenkám vydá-
ni bezbranně na pospas. V Bibli nám 
Bůh daroval lékařskou knihu, jejíž slova 
se přesně hodí na naše neuspořádané 
myšlenky. Začnou je pozvolna proměňo-
vat, budeme-li je užívat trpělivě a pravi-
delně. 

Neodsuzujte se kvůli špatným myšlen-
kám, nehodnoťte je, ale jednoduše proti 
nim v důvěře a s humorem postavte slo-
va z Bible. Zjistíte, že se vaše myšlení 
mění – a spolu s ním také vnímání sebe 
sama.  

Anselm Grün, www.pastorace.cz 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 22. I. do 29. I. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

22. I. 
 

Ústí 
7:00 

P. Pavel 
Stuška 

Za † Josefa Hapalu, rodiče, sourozence, DVO a živou 
rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 
Stuška 

Za živé a † farníky. 

10:00 
P. Pavel 
Stuška 

Za † Marii Sekaninovou, rodiče, sourozence, 
Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro 
manžela a děti s rodinami.  

18:30 
P. Pavel 

Za obrácení a uzdravení manžela a všechny, které má 
kolem sebe a DVO. 

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Za † Karla Klabačku, manželku, rodiče, sourozence a za 
živou rodinu. 

Partutovice 9:30 
P.Pavel Dle zápisu v kostele. 

Pondělí  
23. I. 

sv. Ildefons 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † P. Josefa Červenku, živou a † rodinu a DVO. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel 

Za † Antonína Tolaše, poděkování PB a PM za ochranu, 
s prosbou o dar zdraví pro paní Elišku Tolašovou, 
Lubomíra Klézla  
a za celou rodinu.  

Úterý  
24. I. 

sv. František Saleský, 
památka 

Hranice 7:00 
P. Pavel 

Za † rodinu Olšovských. 

Úklid děkanského kostela po mši svaté. 

Středa 
25. I. 

Obrácení svatého Pavla, 
svátek 

TV NOE 12:00 
P. Pavel 

Dantis. 

Ústí 19:00 
P. Pavel 

Za † Zdeňka Ševčíka, rodiče, sourozence  
a živou rodinu. 

Čtvrtek 
26. I. 

sv. Timotej a Titus, 
památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za † rodinu Rosikových 

Pátek 
27. I. 

sv. Anděla Mericiová 
Hranice 17:30 

P. Pavel 
Za rodiče Jagošovy a Kučerkovy a za DVO. 

Sobota 
28. I. 

sv. Tomáš Akvinský 
památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † Václavu Hruškovou.  

 

29. I. 2023 
 

Ústí 
7:00 

P. Pavel 
Stuška 

Za živé a zemřelé farníky. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 
Stuška 

Za † Ing. Josefa Vaculu, živou a † rodinu Vaculovu a 
Kubíkovu. 

10:00 
P. Pavel 
Stuška 

Za † Štěpánku a Antonína Hüblovy, DVO 
a Boží požehnání a pomoc pro živou rodinu. 

18:30 
P. Pavel 

Za dceru, její rodinu, přátele, známé a spolupracovníky 
a všechny, za které se modlí.  

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Za † Jaroslava Lichnovského, sestru Marii s manželem, 
za † rodiče z obou stran a za živou rodinu. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel 

Za † Žofii a Otto Lehnertovy, rodiče, zetě a živou 
rodinu.  

 

 
 

 

\ Ekumenická bohoslužba v děkanském kos-
tele v Hranicích bude příští pondělí 30. I.
v 17 hod. Pak jste zváni na děkanství k ma-
lému pohoštění. 
\ Setkání seniorů bude v pondělí 23. I. od 
9:00 hod. na faře v Hranicích. 
\ Triduum Modliteb matek se uskuteční od 
pátku 27. 1. do neděle 29. 1. V pátek a 
sobotu se sejdeme po mši svaté a v neděli 
v 17:30 hod. K těmto modlitbám se můžete 
připojit všichni, jste srdečně zváni. 
 

Ohlášky 
\ Farní ples, v pořadí již 23., se bude 
konat v sobotu 4. února. Také letos bu-
deme rádi za jakoukoliv pomoc s pří-
pravou plesu. Ochotné ženy prosíme o 
napečení zákusků: můžete je přinést na 
faru v pátek 3. února do 14 h., od 14 h.
bude možné pomoci s jejich balením.  
 

 

Dále uvítáme Vaše příspěvky do tom-
boly, ať už se bude jednat o dar finan-
ční, či hmotný. Dary prosím noste na 
faru do čtvrtka 2. 2. V sobotu před ple-
sem se od 9 hod. můžete zapojit do vý-
zdoby sokolovny: přivítáme ochotné 
pomocníky z řad dospělých i mládeže. 
Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc.  

Plesový organizační výbor


