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Milovaní farníci, bratři a sestry, 
vzpomenete si ještě na rok 2022? Rád bych 
Vás touto cestou seznámil s výsledky hos-
podaření farností, které jsou spravovány 
z Hranic. Podívejme se společně na to, jak 
vypadal rok 2022 v číslech (v závorce jsou 
čísla z roku 2021): 
 
 

farnost Hranice na Moravě 
\ pokřtěných 36 (45) 
\ oddaných 5 (7) 
\ pohřbených 23 (37) 
 

farnost Partutovice 
\ pokřtěných 6 (6) 
\ oddaných 2 (0) 
\ pohřbených 3 (3) 
 

farnost Potštát 
\ pokřtěných 2 (1) 
\ oddaných 0 (1) 
\ pohřbených 11 (9) 
 
 

Stav financí ve filiálním kostele v Ústí 
Peníze v pokladničkách k 22. lednu 2023: 

\ na farnost Kč 5.400,-- 
\ na květiny Kč 2.900,-- 
\ na kněze Kč 4.240,-- 
\ na tiskoviny Kč 1.236,-- 
 

Z peněz pro farnost jsme v loňském roce za-
koupili svícny a svíčky na oltář a ke svato-
stánku, nové ovládání osvětlení sochy Panny 
Marie a v lednu tohoto roku jsme koupili nový 
vysavač pro úklid v kostele. 

Z peněz na květiny platíme květinovou výzdobu. 
Peníze pro kněze využíváme na dárky k na-

rozeninám, na Vánoce, popř. když kněz od-
chází z farnosti. 

Peníze na tiskoviny odevzdáváme panu dě-
kanovi – využívá je pro tisk Candely, apod. 

Na Velikonoce budeme objednávat nové plachty,
ceková částka ještě není známa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odpověď nedělního žalmu: 

Spravedlivý září v temnotách 
jako světlo. 

 
Kapka rosy z Božího slova: Následující Ježíšova slova jsou 
vážná. Týkají se nás všech. Jsem pro druhé lidi světlem 
a solí (ne solí v očích!) – anebo se co nejvíce snažím 
splynout se svým okolím? 

Evangelium z neděle Mt 5,13-16

 

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník III.            číslo 6.            5. únor 2023  

 

 
 

 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

ROK 2022 HRANICE  PARTUTOVICE POTŠTÁT 

Sbírky kostelní Kč 885.811,-- Kč 107.130,-- Kč 137.131,-- 

Sbírky k odeslání Kč 476.689,-- Kč 67.709,-- Kč 28.274,-- 

Nájemné Kč 83.801,-- Kč 346.850,-- Kč 7.859,-- 

Dary fyzic. a práv. osob Kč 223.500,-- Kč 0,-- Kč 62.700,-- 

Ostatní příjmy Kč 80.191,-- Kč 911,-- Kč 42.088,-- 

Dotace Kč 46.000,-- Kč 0,-- Kč 0,-- 
 

PŘÍJMY CELKEM Kč 1.795.992,-- Kč 522.600,-- Kč 278.052,-- 
 

Bohoslužebné Kč 106.427,-- Kč 11.809,-- Kč 16.471,-- 

Spotř. materiál Kč 176.411,-- Kč 42.246,-- Kč 8.628,-- 

Spotř. energií Kč 269.496,-- Kč 41.151,-- Kč 29.375,-- 

Opravy Kč 739.389,-- Kč 194.400,-- Kč 105.333,-- 

Odeslané sbírky Kč 476.689,-- Kč 67.709,-- Kč 28.274,-- 

Daň a daň z nemovitosti Kč 9.349,-- Kč 78,-- Kč 242,-- 

Ostatní náklady Kč 17.335,-- Kč 771,-- Kč 279,-- 
 

VÝDAJE CELKEM Kč 1.795.096,-- Kč 358.164,-- Kč 188.602,-- 
 

Zůstatek v pokladně  
a v bance k 31. 12. 2022  

Kč 6.544,-- 

Kč 1.135.853,-- 

Kč 1.748,-- 

Kč 441.347,-- 

Kč 1.202,-- 

Kč 462.358,-- 

ŽEHNAT MÁ KAŽDÝ Z NÁS 
 

Požehnání starce Simeona nás vybízí, 
abychom i my žehnali 

 Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. 
Když Maria s Josefem přinesli své dítě do 
chrámu, setkali se tam se starcem Simeo-
nem. Ten vzal dítě do náručí, aby je požeh-
nal. A tím, že chválil Boha, vyslovil i podi-
vuhodná slova o tomto dítěti. V tomto ma-
ličkém spatřily jeho oči spásu, světlo k os-
vícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Je 
to zřejmě vůbec to nejkrásnější, co lze o 
nějakém člověku říct: „Když tě vidím, vi-
dím spásu, kterou Bůh lidem připravil.“ 
Nejhlubším určením každého člověka je 
to, že slouží druhým ke spáse, aby tak 
skrze něho mohli dojít uzdravení a dospět 
k celistvosti. 

Simeonovo požehnání patří i tobě. Neboť 
i ty jsi požehnán jako Mariino dítě. Násle-
dující slova platí i pro tebe, platí i o tobě. 

„Vidím v tobě světlo. Jsi paprskem světla v 
tomto světě. Rozjasňuješ můj pohled. Jsi slá-
vou. V tobě zazářila Boží krása. Vyzařuje 
z tebe do světa něco z Boží lásky. Díky tobě 
je na světě světleji a tepleji. V tvé blízkosti je 
mi dobře u srdce.“ 
 Když dítě, kterému Simeon požehnal, do-
spělo v muže, začalo žehnat ostatním dě-
tem. Lidé se zjevně domnívali, že tenhle Je-
žíš z Nazareta je skutečně požehnaný člo-
věk. Proto mu přinášeli své děti, aby na ně 
vkládal ruce a aby jim požehnal (srov. Mk 
10,13-16). Přáli si, aby se jejich dětem do-
stalo podílu na požehnání muže jménem 
Ježíš (přel. „Bůh zachraňuje“, pozn. překl.). 
Vytušili totiž, že jeho blízkost je pro jejich 
děti i pro ně samé blahodárná, že z něho 
vyzařuje požehnání, vstřícnost, povzbuze-
ní, život a láska. Ježíš bere děti do náručí, 
vkládá na ně ruce a žehná jim. Toto požeh- 
 
 
 

nání je něžné gesto. Svým objetím jim uka-
zuje, že je do náručí bere Bůh a že je mi-
luje, že je stále obklopuje jeho spásonosná 
a milující blízkost. Díky objetí lze požehná-
ní přímo zakusit. Děti cítí, že jsou milová-
ny a přijaty. Požehnání v sobě nese velký 
díl něhy. 

Ježíš vkládá na děti ruce. V gestu vkládá-
ní rukou zakouším nejen Božího Ducha a 
jeho uzdravující moc, která do mě proudí, 
ale také jeho ochranu. Při všem, co konám, 
si mohu být jist, že nade mnou sám Bůh ro-
zevřel svou ochraňující dlaň. Vkládání ru-
kou je nejsilnější gesto požehnání. Díky 
němu můžeme zakusit na vlastním těle Bo-
ží lásku v podobě něžného dotyku a prou-
dění, které mnou prostupuje. Ježíš provází 
toto intenzivní gesto požehnání dobrým 
slovem, zaslíbením. Jeho slovo navazuje 
vztah a ustavuje společenství. Ježíš nabízí 
dětem své osobní přátelství. Požehnáním 
jim ale také dává poznat, že patří k Božímu 
království, že jsou v uzdravující a chránící 
Boží blízkosti. 

Mnozí rodiče mají ve zvyku, než jdou děti 
večer spát, jim požehnat. Když je dítě ma-
lé, vnímá v požehnání bezpečí a ochranu. 
Některé maminky kladou dítěti mlčky ru-
ku na čelo a modlí se za ně. Dítě tak může 
zakusit, že nad ním drží svou dobrou ruku 
Bůh, že mu žehná a že je miluje. Někteří ta-
tínci dělají svým potomkům křížek na čelo 
pokaždé, když na delší dobu opouštějí do-
mov. Jedna maminka mi vyprávěla, že děti 
vždycky samy nastavily čelo, aby jim mo-
hla požehnat. Očividně toužily po něžném 
doteku požehnání. Zakoušely v něm zaslí-
bení: „Bůh ti požehnal. Nemyslím na tebe 
jen já, ale drží nad tebou svou ochrannou 
ruku sám Bůh.“ Když děti vyrostly a dospě-
ly, maminka se začala zdráhat znamenat 
je křížkem na čele, ale když to jednou neu-
dělala, její dospělí synové si to od ní sami 
vyžádali. Mateřské požehnání se jim stalo 
potřebou. Po čem to ti mladí muži vlastně 
toužili? Protože je osobně neznám, mohu 
se jen domnívat. Myslím si však, že si přáli 
zakoušet na vlastním těle, že jsou požeh-
naní, že nejsou sami, že je svou láskou ne-
provází jen jejich maminka, ale také Bůh, 
který je s nimi, přestože se ve vzdáleném 
cizím prostředí cítí sami. Proto bych rád 
povzbudil všechny matky a otce, aby svým 
dětem žehnali. 

Tímto láskyplným gestem signalizujeme 
druhému: „Jsi dobrý. Všeho protikladného 
v tobě se dotkla Boží láska. Patříš Bohu. 
Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař. 
Jsi svobodný. Jsi pod Boží ochranou. Jdi 
svou cestou pod milujícím pohledem Boha, 
který ti říká: ‘Vítej v tomto světě. Důvěřuj 
životu. Jdu s tebou.’“ 
                       Anselm Grün, www.pastorace.cz 

 

Biblická hádanka 
 

Kolika násobnou náhradu dostane ten, 
kdo se pro Ježíše vzdá časných věcí? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Třikrát – Jan 21,17   



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 5. II. do 12. II. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

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 

Za Boží požehnání pro nového zvoleného prezidenta. 

Partutovice 
9:30 

P. Pavel 
Stuška 

Za živé a † farníky. 

Pondělí 
6. II. 

sv. Pavel Miki a druhové, 
památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † Martu Šimonovou, živou a † rodinu. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel Dantis.  

Úterý  
7. II. 

sv. Richard 
Hranice 7:00 

P. Pavel 
Za rodinu Sanetříkovu. 

Úklid děkanského kostela po mši svaté. 

Středa  
8. II. 

sv. Jeroným Emiliani 
Ústí 19:00 

P. Pavel 
Za † Vojtěcha Řeháka, manželku, rodiče, sourozence  
a živou rodinu. 

Čtvrtek  
9. II. 

sv. Apollonie 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za vedení Charity, za zaměstnance  
a klienty. 

Pátek 
10. II. 

sv. Scholastika, památka 
Hranice 17:30 

P. Pavel 
Na poděkování Pánu Bohu za dar života, s prosbou  
o požehnání pro rodinu Durďákovu.  

Sobota 
11. II. 

Panna Maria Lourdská 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za Boží požehnání, pomoc, ochranu a přímluvu Panny 
Marie za dar zdraví a víry pro celou rodinu. 

 

12. II. 

Ústí 
7:00 

P. Pavel 
Stuška 

Na poděkování za přijaté milosti.  

Hranice 

8:30 
P. Pavel 
Stuška 

Za živou rodinu Koutnou, Minářovou  
a Marcelu. 

10:00 
P. Pavel 
Stuška 

Za Boží požehnání, pomoc, ochranu  
a přímluvu Panny Marie za dar zdraví  
a víry pro maminku, sestru a švagra.  

18:30 
P. Pavel 

Fiala 

Za dobrodince našeho kostela, jejich rodiny  
a za obyvatele Hranic a okolí.  

Potštát 
8:00 

P. Petr 
Souček 

Za živé a † farníky. 

Partutovice 
9:30 

P. Petr 
Souček 

Za † Boženu Janíčkovou, rodiče, sourozence  
a za Valentína Janíčka, manželku a živou rodinu.  

 

 
 

\ Poutní zájezd do Řecka – po stopách sv. 
apoštola Pavla, sv. Ondřeje a sv. Cyrila a Me-
toděje – se uskuteční od 2. 5. – 9. 5. 2023. 
Doprava je letecky a cena je 32.200 Kč. Bližší 
informace jsou na letáčku, který je k vyzved-
nutí v sakristii nebo na webových stránkách 
farnosti. Pokud máte zájem, kontaktujte 
P. Františka – tel: 733 742 872 nebo e-mail: 
dostal.frantisek@ado.cz Přihlaste se, prosím, 
co nejdříve. Těším se na společnou pouť 

P. František
 

2) Připravuje duchovní obnovu pro man-
želské páry na téma Přes rozdíly k har-
monii. Obnovu povede P. Libor Churý a 
bude se konat v Lipníku n. B. v sobotu 
18. 2. 2023 od 9 hodin. Je zajištěno hlídá-
ní dětí. V ceně 150 Kč na osobu je oběd a 
občerstvení. Na tuto obnovu se již může-
te přihlašovat na adrese cprhranice@ado.cz
 

Ohlášky 
 

\ Setkání seniorů bude na faře v Hrani-
cích v pondělí 6. 2. v 9:00 h. 
 

\ CPR Jitřenka: 1) Zveme především ško-
láky na Dopoledne s deskovkami, které se 
bude konat na faře v Hranicích ve čtvrtek 
9. února od 9 hodin. Můžete donést i své 
oblíbené hry. 
 


