
EUCHARISTICKÝ PŮST 

Eucharistie je vrcholem a pramenem ži-
vota církve. Několik farníků se mě nedáv-
no zeptalo, kolikrát mohou denně jít ke 
svatému přijímání atp. Chtěl bych se tedy 
k této skutečnosti vyjádřit trochu víc. 

 

 
 

 Církev si Eucharistie nesmírně váží a u-
vědomuje si, že právě ona je zdrojem a vr-
cholem celého křesťanského života. Kris-
tus se k nám sklání a obohacuje náš život. 
Při mši svaté ale nejen přijímáme, ale také 
máme dávat. Máme Bohu odevzdat vše, co 
se nám povedlo i to co nás trápí a přede-
vším vzdát Bohu chválu. Na základě výše 
zmíněného a dalších poznatků má i svaté 
přijímání svá pravidla, která jsou uvedena 
například v knize jménem Kodex kanoni-
ckého práva. Pro nás všechny tedy platí: 
 Svátost eucharistie nepřijímáme ve sta-
vu těžkého hříchu. Naopak si musíme uvě-
domit, že svaté přijímání není jen jakási 
„odměna pro superdokonalé,“ ale pokrm, 
který přijímáme k naší proměně a spáse. 
Jelikož je svaté přijímání vrcholem dne, 
tak k němu máme přistoupit maximálně 
dvakrát za den za předpokladu, že napo-
druhé budeme na celé mši svaté. Třikrát za 
den smí přijímat kněz, pokud musí sloužit 
mši svatou. Jestliže je na třech mších pří-
tomen přisluhující jáhen, nebo akolyta, 
nebo laik, napotřetí ke svatému přijímání 
nepřistupují. Napotřetí smíme přijmout 
jen v nebezpečí smrti tzv. viatikum – svaté 
přijímání na cestu do nebeského králov-
ství. Na Velký pátek jdeme ke svatému při-
jímání jen jednou. V tento den se neslouží 
mše svatá. Prožíváme tzv. Velkopáteční 
obřady. Mše se v ten den může sloužit jen 
pro umírající, kteří by bez ní neměli pří-
stup ke svátostnému Kristu. 
 K jídlu se perfektně vyjadřuje v Kodexu 
kánon 919: § 1. Kdo hodlá přijmout eucha-
ristii, zdrží se alespoň po dobu jedné hodi-
ny před svatým přijímáním jakéhokoliv 
pokrmu a nápoje, pouze s výjimkou vody a 
léku. § 2. Kněz, který v týž den dvakrát ne-
bo třikrát slouží mši, smí něco sníst před 
druhou nebo třetí celebrací, i když nedo-
drží rozmezí jedné hodiny. § 3. Staří lidé, 
nemocní a ti, kdo o ně pečují, mohou při-
jmout eucharistii i tehdy, jestliže něco po-
jedli během jedné hodiny před svatým 
přijímáním.  
  

Odpověď nedělního žalmu: 

Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně 
Hospodinově. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš vede své učedníky k „dokonalejší 
spravedlnosti, než je spravedlnost farizeů…“ Pánu nejde „jen“ o to, 
jak se chovám navenek, ale také o to, co nosím ve svém srdci. 
Nechce ve mně mít vzorného lokaje, který vzorně, ale bez zájmu 
plní jeho příkazy. Touží po tom, abych ho miloval nejen skutky, ale 
také „duší, myslí, srdcem“… Které moje zlé, nečisté, nenávistné 
myšlenky Pána zvláště zarmucují? Chci je před Ježíšem upřímně 
pojmenovat; chci mu své nitro vydat k odpuštění a očištění! 
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Všimněme si prosím, že Kodex jasně mlu-
ví o hodině před svatým přijímáním, nikoli 
o hodině před začátkem mše svaté.  
 Chvíle strávené s Ježíšem jsou chvílemi 
nezapomenutelnými. Kristus se nám cele 
dává, abychom i my byli schopni se mu v 
lásce odevzdat. Přeji každému z nás ra-
dostné chvíle s naším Pánem! 

P. Pavel, kaplan 
 

SVATOST SPOČÍVÁ V PONOŘENÍ  
DO JEHO LÁSKY 

 

Vzpomínám si na slova, která mi kdysi dá-
vno řekl jeden kartuzián: 

„Uvěříte-li opravdu v lásku, kterou chová 
Bůh k vám, pak budete svatým.“ Svatost 
spočívá ve vědomí, že nic nedokážeme bez 
JEŽÍŠE. Spočívá v ponoření do jeho lásky. 
Spočívá v důvěře, že on nás miloval jako 
první. 

Vzpomínám si na slova, která mi kdysi 
dávno řekl jeden kartuzián: „Uvěříte-li 
opravdu v lásku, kterou chová Bůh k vám, 
pak budete svatým.“ Vnímám Ježíšovu lá-
sku, která nás zasahuje jako ohnivý šíp a 
jíž jsme si jisti tím spíš, že cítíme, že sami 
jsme ubozí. Už se neodvažuji říci, že ho mi-
luji – milovat ho by znamenalo, že jsem 
svatý. Vím však, že on miluje mne, a právě 
z tohoto pohledu nalézám smysl výroku 
Písma: „To on jako první miloval nás…“ 
(1 Jan 4,10). 

Svatí jsou ti, kdo neříkají ne lásce, jež se 
pokouší do nich proniknout. A tak vytvá-
řejí obrovskou tajemnou rodinu, kterou 
spojuje sama Boží milost a mezi jejímiž 
členy existuje tajemné pouto. Jestliže je-
den člověk se stává lepším nebo se modlí 
nebo nějak trpí, děje se tak pro všechny 
lidi. Společně pak pozdvihnou svět. 

Svatost nespočívá v tom, že nemáme chy-
by. Tkví ve vědomí, že nic nedokážeme bez 
JEŽÍŠE a že on ve své dobrotivosti je při-
praven přispět nám ku pomoci, kdykoliv k 
němu zavoláme: „Bože, přispěj mi na po-
moc…“ (Žl 30,11). Je ale potřeba rozloučit 
se se sny o svatosti. Sen totiž spočívá v 
tom, že si svatost představujeme podle 
svého. Naším úkolem je „být dokonalí jako 
Otec“; to znamená stále víc směřovat k to-
mu, abychom se mu podobali. Svatost spo-
čívá v pokoře vůči sobě samým i vůči 
ostatním. Je třeba k ní směřovat s důvěrou. 
On nám ji dá alespoň tak, že nás vezme 
k sobě do ráje. Sny ne, ale veliké touhy 
musíme mít i nadále. 

Ať jsme sebeslabší, musíme se bez jaké-
koliv postranní myšlenky vrhnout do sva-
todušního ohně, jenž sežehne vše, co má 
být sežehnuto, a v nás promění a prozáří 
ony požehnané věci, které do nás Bůh 
vložil a vkládá je do nás stále. 

www.pastorace.cz 

 

SRDCE JEŽÍŠOVO, BOŽSKÉ SRDCE 
 

V dnešním světě, ve kterém je tolik osa-
mocenosti a beznaděje, potřebují naléhavě 
ženy, muži i děti poznat Boží srdce. To srdce, 
které odpouští, které se o lidi stará a které 
uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedů-
věrou, touhou po pomstě, předsudky ani ne-
návistí. Toto srdce touží jen po jediném: 
lásku rozdávat a jako odpověď pak lásku 
přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské 
utrpení, a když vidí lidskou nedůvěru svěřit 
se Božímu srdci, které chce rozdávat útěchu, 
naději a odvahu. (Podle H. J. Nouwena) 

Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila 
zvláště od 17. století. Podnětem k tomu by-
la zjevení svaté Markétě Marii Alacoque
(1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku 
Ježíšova Srdce. Probodené srdce, ovinuté 
trním, s plameny a křížem, symbolizuje 
Ježíšovu nepodmíněnou lásku k člověku. 

Ve všech národech je srdce symbolem 
středu lidské bytosti, symbolem lidskosti, 
vztahů, symbolem lásky... Kdyby svět za-
pomněl na „srdce“, zavládla by v něm jen 
vůle a rozum. Tak by se svět stal chladným 
a krutým. Proto přišel Boží Syn na zem, aby 
ukázal, že Bůh je láska a že má své srdce 
otevřené pro každého člověka. Je pro nás 
útěchou a oporou, že nad každým člově-
kem bdí Boží srdce, které má nekonečnou 
lásku i moc a říká: „Miloval jsem tě odvě-
kou láskou a přitáhl jsem tě slitovně na své 
srdce“ (Jer 31,3). „Bůh je navždy skála mé-
ho srdce a můj podíl.“ (Žl 73,24) 

U člověka vyjadřuje srdce jeho celkový 
charakter. Pravá podstata člověka nespo-
čívá v jeho zevnějšku, kráse či síle, ale v ni-
tru, v srdci. Bůh se nedívá na to, co poklá-
dají za hlavní lidé. „Člověk se dívá jen na 
to, co má před očima. Hospodin však hledí 
na srdce“ (1Sam 16,7). Protože srdce je vý-
chozím bodem veškerého lidského jedná-
ní, myšlení a cítění, zaslíbil Bůh: „Odstra-
ním z vašeho těla srdce kamenné a dám 
vám srdce z masa“ (Ez 36,26). 

Svatý Petr napsal, že křesťan je ten, kdo 
miluje „z čistého srdce“. Ale o jakém srdci 
je řeč? O srdci novém! Člověk už kdysi o 
nové srdce prosil: „Stvoř mi čisté srdce 
Bože“ (Žl 51,12); a sám Bůh dar nového srd-
ce slíbil: „Dám vám nové srdce a do nitra 
vám vložím nového ducha“ (Ez 36,26). No-
vé srdce bylo stvořeno v každém pokřtě-
ném člověku. Jen ho musíme přimět, aby 
tlouklo, musíme ho trénovat. (Raniero 
Cantalamessa)  

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali 
Boha, ale že on si zamiloval nás... (1Jan 4, 10) 

Miluji tě odvěkou láskou, přitáhl jsem tě na 
své srdce. (srov. Bible jer 31,3) 

(www.vira.cz)

Biblická hádanka 
 

Kdo komu řekl nebo napsal? 
„Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod

mou střechu, ale řekni jen slovo a můj 
sluha bude uzdraven? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Stonásobnou – Mat 19,29   



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 12. II. do 19. II. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

12. II. 

Ústí 
7:00 

P. Antonín 
Hráček 

Na poděkování za přijaté milosti.  

Hranice 

8:30 
P. Antonín 

Hráček 

Za živou rodinu Koutnou, Minářovou  
a Marcelu. 

10:00 
P. Antonín 

Hráček 

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.  

Pondělí 
13. II. 

sv. Kateřina Ricciová 
Hranice 

8:00 
P. Pavel Za zdárný výsledek operace dcery. 

Úterý  
14. II. 

sv. Valentin 
Hranice 

7:00 
P. Pavel 

Za dar života, zdraví a ochranu Panny 
Marie. 

Středa  
15. II. 

sv. Jiřina 
Ústí 19:00 

P. Pavel 

Za † Václava a Andělu Žeravíkovy, vnučku 
Renatu a živou rodinu. 

Čtvrtek  
16. II. 

sv. Juliána 

Hranice 
17:30 
P. Pavel 

Za bratrovo zdraví. 

Úklid děkanského kostela po mši svaté. 
Pátek 
17. II. 

sv. Alexius a druhové 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za rodinu Kryštovskou, Zbožínkovou  
a † Marii Havranovou. 

Sobota 
18. II. 

sv. Simeon, sobotní 
památka Panny Marie 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † Františka Pavelku. 

 

19. II. 
 

sbírka 
Haléř sv. Petra 

Ústí 
7:00 

P. Pavel 
Stuška 

Za † Antonína Sojku, manželku  
a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 
Stuška 

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

10:00 
P. Pavel 
Stuška 

Za živé a † farníky. 

18:30 
P. Pavel 

Fiala 

Za † rodinu Hornákovou a Fekarovou  
a za jejich děti.  

Potštát 
8:00 

P. Pavel 
Fiala 

Za dar zdraví duše i těla pro celou rodinu. 

Partutovice 
9:30 

P. Pavel 
Fiala 

Dle zápisu v kostele. 

 

 
 

\ Poděkování: 1) Rád bych poděkoval Plesovému 
přípravnému výboru za jejich ochotu a nasazení při 
přípravě 23. farního plesu a také všem návštěvní-
kům plesu, kteří si přišli zaplesat. 2) Upřímné po-
děkování patří také všem, kdo odzdobili a uklidili 
vánoční výzdobu v děkanském kostele. || Vám všem
upřímné Pán Bůh zaplať! 

P. František

\ V rámci Národního týdne manželství vás CPR
Jitřenka zve na dvě akce. 1) Sami si můžete po ce-
lý týden až do pondělí 20. 2. projít inspirativní 
Cestu manželů v Arboretu lesnické školy. 2) V so-
botu 18. 2. v Lipníku nad Bečvou bude Duchovní 
obnova pro manželské páry, která začíná v 9 hod.
mší svatou. Obnovu povede P. Libor Churý. Je za-
jištěn oběd a také hlídání dětí. Přihlašujte se na 
cprhranice@ado.cz. 

Ohlášky 
 

\ Farní kavárna – v neděli po mši svaté v 10 hod.
jste srdečně zváni k posezení a ke sdílení na dě-
kanství do prostor farního sálu. 
 

\ Studentský pátek bude v Hranicích v pátek 17. II.
Program: 17:30 h. mše svatá a pak hraní deskovek
na faře.                                  Těší se animátoři děkanátu

 


