
Odpověď nedělního žalmu: 

Blahoslavení chudí v duchu, 
neboť jejich je království nebeské. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Blahoslavení chudí v duchu 
(můžeme rozumět – pokorní), blahoslavení ti, kdo při-
nášejí pokoj, kdo jsou milosrdní… Pán Ježíš mluví 
o tom, o jaké postoje má věřící člověk usilovat a prosit. 
On sám je vzorem v prožívání všech těchto blahosla-
venství. 

Evangelium z neděle Mt 5,1-12a

 
 

                                                          

                            
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník III.            číslo 5.            29. leden 2023  

 

 
 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
  
 

 

ŽIVOT JE DRSNÝ, AŤ SI TO PŘEJEME,  

ČI NIKOLI 
Když jsem byl malý, měli jsme starého 

souseda, který se jmenoval doktor Gibbs. 
Vypadal úplně jinak než všichni lékaři, 
co jsem kdy poznal. Pokaždé, když jsem 
ho viděl, měl oblečenou džínovou kom-
binézu a na hlavě slamák se zeleným 
plastikovým kšiltem. Hodně se usmíval; 
byl to úsměv, jenž se hodil k jeho klo-
bouku – starý, pokřivený a obnošený. Ni-
kdy na nás nekřičel, že si hrajeme na je-
ho zahradě. Pamatuju si ho jako člově-
ka, který byl mnohem milejší, než dané 
okolnosti vyžadovaly. Když doktor Gibbs 
zrovna nezachraňoval životy, vysazoval 
stromy. Jeho dům totiž trůnil na čtyř-
hektarovém pozemku a jeho životním 
cílem bylo proměnit ho v les. Ten dobrý 
lékař měl pár zajímavých teorií ohledně 
pěstování rostlin. Pocházel ze zahrad-
nické školy, jež se řídí heslem „škoda 
každé rány, která padne vedle“. 

Nikdy své nově vysazené stromky ne-
zaléval, což zcela odporovalo konvenční 
moudrosti. Jednou jsem se ho zeptal, 
proč. Řekl, že zalévání rostliny kazí, a 
pokud je zaléváte, každá následující ge-
nerace stromů bude vždy o něco slabší. 
Takže se s nimi nesmíte mazlit a ty ne-
duživé musíte co nejdřív odstranit. Mlu-
vil o tom, jak zalévání stromů vede 
k mělkým kořenům a jak stromy, které 
nikdo nezalévá, musí při hledání vláhy 
prorůstat svými kořeny hluboko do ze-
mě. Pochopil jsem ho tak, že bychom si 
měli hlubokých kořenů vážit. Takže své 
stromky nikdy nezaléval. Zasadil dou-
bek, a místo aby ho každé ráno zalil, pra-
štil do něj srolovanými novinami. Plesk! 
Bouch! Prásk! Zeptal jsem se ho, proč to 
dělá, a on mi odpověděl, že proto, aby 
mu strom začal věnovat pozornost. Dok-
tor Gibbs odešel na věčnou slávu pár let 
poté, co jsem opustil domov. Tu a tam 
jdu kolem jeho domu a dívám se na stro-
my, které jsem ho viděl sázet před něja-
kými pětadvaceti lety. Teď jsou silné ja-
ko skála. Velké a robustní. Tyhle stromy 
se ráno probudí, zabuší se pěstmi do 
hrudi a dají si černou kávu bez mléka. 

Před několika lety jsem vysadil pár 
stromů. Celé léto jsem jim nosil vodu. 
Stříkal jsem je. Modlil jsem se za ně. Nad 
celými těmi devíti metry. Dva roky roz-
mazlování mi vynesly stromy, které če-
kají, že je někdo bude dnem i nocí ob-
skakovat. Kdykoli zavane studený vítr, 
začnou se třást a drkotat větvemi. Pa-
davky. S těmi stromy doktora Gibbse to 

vidíme setkání zanikajícího pohanské-
ho světa a nového začátku v Kristu, set-
kání upadajícího období Staré smlouvy 
a nového období církve národů. 
Střetnutí tmy a světla 

Druhý význam svátku Hromnic nava-
zuje na slova Simeona, jenž toto dítě na-
zývá „světlem k osvícení pohanů“. V ná-
vaznosti na tento výrok se tento svátek 
postupně přetvářel ve slavnost světla. 
Teplé světlo svící má být výstižným sym-
bolem pro světlo větší, které vychází 
z postavy Ježíše. 

V Římě pak toto světelné procesí vytla-
čilo ohlušující a nevázaný pohanský 
průvod, tak zvané Amburbale. Tak se v 
tomto procesí ještě jednou projevil pů-
vodní význam tohoto setkání – divoký 
řev pohanského světa se setkává se 
„světlem k osvícení pohanů“, s jemným 
a pokorným světlem Ježíše Krista. 

Světelné procesí – viditelné střetnutí 
tmy a světla – nám má dodat odvahu, 
abychom setkávání s Bohem nevnímali 
jako ztrátu času, nýbrž jako jedinou ces-
tu, která může temnotě a chaosu dát smysl.

Benedikt XVI., www.pastorace.cz
 

Slabost bereme jen jako nevýhodu. 
Pro člověka je ale i velkým dobrem 

Maria – matka Spasitele opěvuje svoji poní-
ženost a chválí mocného Boha, který
shlédl na její nepatrnost a učinil jí veliké 
věci. Podobně se svatý Pavel rozhodl
chlubit svou slabostí, aby na něm spo-
činula Boží moc (srov. 2 Kor 12,9). 
My se ale většinou svou slabostí nechlu-
bíme a nepatrnost bereme spíše jako ne-
výhodu ve společenské soutěži. Kdosi 
však napsal: „Často vidíme jako překáž-
ku našeho duchovního růstu právě to, 
co je před Bohem naší největší devizou.“
Z pohledu víry je totiž ohraničenost a 
slabost pro člověka velikým dobrem, po-
něvadž ho vyvádí z falešné soběstačno-
sti. A co víc, přitahuje Boží milosrden-
ství a Boží moc. Proto nás asi Boží nepří-
tel ponouká k tomu, abychom se snažili 
zařídit se tak, abychom nepotřebovali 
milosrdenství Boží ani lidské, abychom 
nebyli schopni svou chudobu a potřeb-
nost přijmout. 
Maria nás učí vnímat svou nepatrnost ve víře 
se vztyčenou hlavou, jako důvod ke chvále. 

Vojtěch Kodet, www.pastorace.cz
 

Biblická hádanka 
 

Kolikrát se Ježíš zeptal Petra, jestli ho 
miluje? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Téměř půl hodiny – Zjev 8,1  

 

je divné. Protivenství a strádání jim zřej-
mě prospěly tak, jak by to pohodlí a bez-
starostnost nikdy nedokázaly. 

Každý večer jdu před spaním zkontro-
lovat své dva syny. Stojím nad nimi a dí-
vám se na jejich drobná tělíčka, na to, 
jak se uvnitř nich zvedá a klesá život. 
Často se za ně modlím. Většinou se mod-
lím za to, aby měli snadný život. „Ušetři 
je utrpení, Pane.“  

 

 
 

V poslední době si však myslím, že je 
načase, abych svou modlitbu změnil. Má 
to co dělat s nevyhnutelností studených 
větrů, které nám dokážou proniknout až 
do morku kostí. Vím, že se mé děti set-
kají s utrpením, a moje modlitby, aby se 
tak nestalo, jsou naivní. Vždycky někde 
vane studený vítr. Takže hodlám svou 
večerní modlitbu změnit. Protože život 
je drsný, ať už si to přejeme, či nikoli. 
Místo toho se budu modlit, aby kořeny 
mých synů prorostly do hloubky a oni 
tím pádem mohli čerpat sílu ze skrytých 
zdrojů věčného Boha. 

Příliš často se modlíme, abychom to 
v životě měli jednoduché, avšak tyto 
prosby bývají jen zřídkakdy vyslyšeny. 
To, za co se potřebujeme modlit, jsou ko-
řeny sahající hluboko k Bohu, aby nás to 
- až se spustí déšť a zafouká vítr - od něj 
neodtrhlo a neodneslo někam pryč.  

www.vira.cz 
 

Hromnice 

Druhého února se slaví svátek Hrom-
nic – prastarý církevní svátek. Jeho bez-
prostředním podnětem je připomínka 
toho, že Maria a Josef donesli Ježíše čty-
řicátý den po narození do chrámu v Jeru-
zalémě k předepsané oběti očišťování. 
Liturgie vyzdvihla především skutečnost 
setkání dítěte Ježíše a starce Simeona. 
Proto také byl tento svátek v řeckém 
prostředí pojmenován Hypapanti, tj. 
setkání. V tomto setkání dítěte a starce 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 29. I. do 5. II. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

29. I. 

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, za 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.  

Pondělí 
30. I. 

sv. Martina 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Na poděkování Bohu za 63 let společného života  
a za živou rodinu. 

Úterý 
31. I. 

sv. Jan Bosko, památka 
Hranice 17:30 

P. Pavel Za živé a † členy živého růžence a DVO. 

Středa 
1. II. 

sv. Pionius 
Ústí 19:00 

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

Čtvrtek 
2. II. 

Uvedení Páně do chrámu 
svátek 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † kmotřence Pavla Híkla. 

Úklid děkanského kostela po mši svaté. 

Pátek 
3. II. 

sv. Blažej 
Hranice 17:30 

P. Pavel 
Za nenarozené děti, jejich rodiny a DVO. 

Sobota 
4. II. 

sv. Ondřej Corsini 

Ústí 8:00 
P. Pavel 

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

 

5. II. 

Ústí 
7:00 

P. Pavel 
Fiala 

Za † Jana Dvořáčka, manželku a dcery.  

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Fiala 

Za † kněze a jejich rodiny, kteří sloužili v naší farnosti 
a DVO. 

10:00 
P. Pavel 

Fiala 

Na poděkování PB s prosbou o pomoc, ochranu 
a přímluvu PM, dar zdraví, víry a za DVO.  
/mše se zaměřením na děti a křest Hedviky Hašové/ 

18:30 
P. Pavel 

Fiala 

Za dceru, její rodinu, všechny spolužáky, spolužačky  
a spolupracovníky a jejich blízké.  

Potštát 
8:00 

P. Pavel 
Stuška 

Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 
9:30 

P. Pavel 
Stuška 

Za živé a † farníky. 

 

 
 

 

\ Ekumenická bohoslužba v děkanském kos-
tele v Hranicích bude v pondělí 30. I. v 17 h. 
Pak jste zváni na děkanství k malému po-
hoštění. 
 

\ CPR Jitřenka: Jsou ještě volná místa na 
seminář pro ženy s paní Irenou Smékalovou 
na téma Rovnováha v životě, který se koná 
na faře v Hranicích v úterý 31. ledna od 17:30 h. 

Ohlášky 
\ Farní ples, v pořadí již 23., se bude konat 
v sobotu 4. února od 19 hodin v hranické 
Sokolovně. Sokolovna bude před zahájením 
plesu otevřena od 18 h. Budeme rádi za ja-
koukoliv pomoc s přípravou plesu. Ochotné 
ženy, prosíme, o na pečení 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 tomboly, 
ať už se bude jednat o dar finanční, či 
hmotný. Dary, prosím, noste na faru do 
čtvrtka 2. 2. V sobotu před plesem se od 9 h.
můžete zapojit do výzdoby sokolovny: při-
vítáme ochotné pomocníky z řad dospělých 
i mládeže. Děkujeme za Vaši ochotu a pomoc.

Plesový organizační výbor

\ Biřmovanci se sejdou v pátek v 18:30 hod. 
na děkanství. 


