
Odpověď nedělního žalmu: 

Hospodin je milosrdný a milostivý 
 

 
 

 

 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš příkazy Starého Zákona 
přivádí až do krajnosti: zde mluví o radikálním odpuštění a 
radikální lásce. On sám mi jde příkladem v naplňování 
těchto požadavků. Boží slovo přesto není jednoduchým ná-
vodem k životu. Pán je ke mně velmi náročný, protože mě 
velmi miluje! 

Evangelium z neděle Mt 5,38-48

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník III.            číslo 8.            19. únor 2023  

 

 
 

 

   

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

to jsou, nalezneš, že skoro všechny jsou 
hříchy v myšlenkách. A také mnozí an-
dělé se stali ďábly a zavrženými, ne 
proto, že něco zapálili nebo někoho za-
vraždili, nýbrž proto, že se prohřešili 
myšlenkami i vnitřní pýchou. 

 

 
 

Když se dělá v milířích uhlí, je všecko 
přikryto zemí a není nevidět plameny; a 
přece oheň hoří a sežírá dříví. — Tak též 
může v tobě hřích hořet a sežírat tvoji 
duši, že se podle barvy, zápachu a ostat-
ních vlastností rovná onomu černému 
v pekle, aniž plamen hrubého hříchu se 
ukazuje před světem. Zkoumej vážně, 
zdali v tobě nehoří takový pekelný žár, 
jestli tvoji duši nehlodají a nesžírají pý-
cha nebo marnivost a samolibost, závist 
a škodolibost, zatvrzelý hněv, nebo re-
zavé lakomství, nebo žádosti jaké má 
opice či pes. Tolik je jisté, že tisíce lidí, 
kteří nejsou v žaláři, ano nikdy nestáli 
před soudem, kteří jsou ve vší úctě před 
světem a taktéž umírají, že jsou před 
vševědoucím Bohem nekonečně horší a 
odsouzení hodnější než mnozí v žaláři. — 

S duší je to zvláštní věc. Jakou tvář mají 
jiní lidé, vidíš lehce, avšak tvoje vlastní 
tvář je snad špinavá a nepozoruješ to. 
Potřebuješ k tomu zrcadlo. Takovým zr-
cadlem je Písmo sv., zrcadlem je také ži-
vot svátých, legendy, také život zbožných 
křesťanských lidí v tvém okolí; snad i tvé 
vlastní mládí, když jsi byl u prvního sv. 
přijímání. Jenom porovnej, jaký jsi byl 
tehdy, a jaký jsi teď. A takovým zrcadlem 
je též, co jiní lidé o tobě mluví; nemysli 
si, že je všecko vylháno. 

Z čeho se obyčejně zpovídáš, není snad 
tak velikým hříchem, jak to, z čeho si ne-
děláš svědomí, nač nemyslíš a z čeho se 
proto ani nezpovídáš: to nejhorší a nej-
jedovatější je to, co tak srostlo s tvou 
duší a s tvým životem, že toho již ani ne-
cítíš jako něco nesprávného, např. tvá pý- 
 

cha, sebeláska, žádost po smyslných roz-
koších, tvá závist, lenost, nedbalost v po-
vinnostech, lživost, pokrytectví, hříšný 
zisk, nactiutrhání, nesnesitelné podivín-
ství, zbabělá lidská bázeň, lichocení atd.

Dej si poradit apoštolem: „Kdybychom 
sami sebe soudili, Bůh by nás nesoudil“, 
a začni ještě dnes dělat pořádek ve svém 
svědomí, snad jsi to dosud ve svém ži-
votě vážně nedělal.“ 

Pokračování příště.

Biblická hádanka 
 

Co se stalo u rybníka Siloe? 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Setník Pánu Ježíši – Mt 8,8   
 

Ohlášky 
 

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

\ Popeleční středa je dnem přísného postu, 
kdy platí zdrženlivost od masa a újma v jídle 
(zdrženlivost od masa zavazuje od 14 let, újma 
v jídle od 18 do 60 let). Tímto dnem nám začíná 
postní doba! Celá postní doba je časem, v němž 
se církev zvláště věnuje kajícnosti. Proto se vy-
hýbáme veřejným zábavám a tanci. 
 

\ Liturgie postní doby nás vede k vnitřní ob-
nově a vybízí k sebeovládání, kajícnosti a smír-
nému odčiňování hříchů. Doporučujeme na za-
čátku postní doby přistoupit ke svátosti smíření.
 

\ Pobožnost Křížové cesty v děkanském kos-
tele v Hranicích bude ve středu v 16:30 hod., 
v pátek v 17 hod. a v neděli ve 15 hod. 
 

\ Pokladničky postní almužny si můžete vy-
zvednout v kostele a po celou dobu svatopostní 
do ní střádat.   
 

\ Úkoly pro postní dobu – „postní kapky“ –
budou i pro dospělé. Kdo bude chtít, může si vzít
lísteček s úkolem, který splní a pak si může 
vzít další. 
 

\ Charita Hranice zve zájemce z řad farníků na 
Hovory o víře na téma Eucharistie s P. Petrem 
Utíkalem. Sejdeme se ve čtvrtek 23. února v 15 h.
v kanceláři na Purgešově 1399. Vstup bočním 
vchodem ze dvora. 
 

\ Křížová cesta s biblickými postavičkami bude 
na první neděli postní 26. II. v 15 hod. v hranic-
kém kostele. Srdečně zveme rodiny s dětmi, ale 
také všechny věřící. Po křížové cestě jste zváni 
k malému posezení na faře. 
 

\ Charita Hranice zve všechny dobrovolníky 
Tříkrálové sbírky na Plovárnu Hranice v sobotu 
4. března ráno v době od 7:45 do 9 hodin.  
Vstupné 10 Kč/ hodinu.  

Těšíme se na setkání s vámi!
 

\ Noc kostelů bude v pátek 2. VI. Hledáme zá-
jemce, který by byl hlavním koordinátorem. Po-
kud by měl někdo zájem, prosím, přihlaste se 
u P. Františka nebo u P. Pavla. 
 
 

HŘÍCH (1. část) 

Žijeme v době, kterou předvídal již pro-
rok Izaiáš: »Běda těm, kdo nazývají zlo dob-
rem a dobro zlem, kdo považují tmu za světlo a 
světlo za tmu, kdo považují hořké za sladké a 
sladké za hořké!« (Iz 5,20) 

Moderní člověk neuznává hřích. Říká: 
„To že je hříchem, že se máme rádi? To 
že je hříchem, že jsme opatrní? Že chceme
mít radost ze života? — Ne! To jenom 
kněží straší děti hříchem. Ale my se již 
takových strašidel nebojíme. Nebojíme 
se hříchu, ano milujeme jej.“ Takový člo-
věk se posmívá těm, kteří se bojí hříchu, 
jak již stojí psáno ve Starém Zákoně: 
»Hřešil jsem, a co se mi stalo?« (Sir 5,4) 

Tak mluví a jedná moderní svět; avšak 
svým mluvením a jednáním neodstraní 
věčné Boží zákony. Naopak: tyto zákony 
jsou jako skála, a kdo tuto skálu podko-
pává, na toho spadne a zabije jej. Snad 
už některému se otevřely oči a poznal 
pravdu slov Písma: »neřest přivádí lidi
k úpadku.« (Přísl 14,34) 

Chceme-li sebe zachránit před věčnou 
škodou, neposlouchejme, co praví člo-
věk, který jako jepice dnes je a zítra ne-
bude, nýbrž přistupme k pramenům věčné
pravdy. 

Jasné pojmy 
Nalézáme je v knize, ze které jsme se 

učili jako děti, a ke které bychom se měli 
často vracet: v katechismu. Tam čteme: 

Co je hřích? Hřích je vědomé a dobro-
volné přestoupení Božího zákona. 

Co se stalo bezděčně, proti vůli nebo 
nevědomky není hříchem. Nevědomost 
hříchu nečiní, leč by ji někdo sám zavinil.

Všechny hříchy nejsou stejně veliké: 
jsou hříchy lehké a těžké. 

Kdo se dopouští těžkého hříchu? Těž-
kého hříchu se dopouští, kdo přestu-
puje zákon Boží ve věci důležité, a to 
docela dobrovolně a s jasným vědo-
mím, že hřeší těžce. Hříchu se člověk 
dopouští nejenom skutkem, nýbrž i slo-
vem nebo myšlením, nebo opomenutím 
dobrého. 

Ale říkám vám: I z každého neužitečného slova,
které lidé pronesou, musí v soudný den vydat 
účty, protože podle svých slov budeš prohlášen 
za spravedlivého a podle svých slov budeš od-
souzen.« (Mt 12,36-37) 

Alban Stolz píše o myšlenkách, a žá-
dostech: „Je to zvláštní věc s myšlenkami
a žádostmi; většina lidí si z nich nic ne-
dělá. A přece právě ony jsou vlastně krví 
duše, a jako její krev, tak je duše sama 
buď zkažená nebo dobrá. Kolik váží myš-
lenky před Bohem, poznáš z toho: které
jsou největší hříchy? — Hříchy proti Du-
chu Sv. A hledáš-li v katechismu, které
 

Petr Jidáš 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 19. II. do 26. II. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

19. II. 
 

sbírka 
Haléř sv. Petra 

Ústí 7:00 
P. Jan Polák 

Za † Antonína Sojku, manželku a živou 
rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Jan Polák 

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

10:00 
P. Jan Polák 

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. 

Pondělí 
20. II. 

sv. Nikefor 

Hranice 
8:00 

P. Pavel Za † Mirka Drábera a rodinu. 

Domov seniorů 
Hranice 

9:30  
P. Pavel Dantis. 

Úterý  
21. II. 

sv. Petr Damiani 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za † Fredericka Josepha Kosegi a jeho 
rodinu. 
Úklid děkanského kostela po mši svaté. 

Popeleční středa 
22. II. 

Den přísného postu. 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za vyslyšené prosby. 

Ústí 19:00 
P. Pavel 

Za † Ludvíka Kuchaře, manželku, syna  
a živou rodinu. 

Čtvrtek  
23. II. 

sv. Polykarp 

Hranice 
17:30 
P. Pavel 

Za † manžela, snachu a rodinu. 

Pátek 
24. II. 

sv. Modest 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za † Pavla Staňka a rodinu. 

Sobota 
25. II. 

sv. Valburga 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za varhaníky našeho děkanátu.  

 

26. II. 

Ústí 
7:00 
P. Petr 
Janíček 

Na poděkování za 85 let života s prosbou o 
ochranu Panny Marie a dary Ducha svatého 

Hranice 

8:30 
P. Petr 
Janíček 

Za ctitele Nejsvětější Trojice, Panny Marie,  
sv. Judy Tadeáše, sv. Antonína, andělského 
sboru a za duše v očistci. 

10:00 
P. Petr 
Janíček 

Za rodinu Coufalovu a duše v očistci. 

18:30 
P. Pavel Fiala 

Za † Marii a Ladislava Šafaříkovy a živou 
rodinu a † otce Eliase Vellu. 

Potštát 
8:00 

P. Pavel 
Stuška 

Za živou a † rodinu Kučerkovu a DVO. 

Partutovice 
9:30 

P. Pavel 
Stuška 

Dle zápisu v kostele. 

Mír Ukrajině – přijměte, prosím, pozvání k minipouti a bohoslužbě za mír, které konáme při příležitosti 1.výročí války na Ukrajině konané dne 
24.2.2023. V trase naší obnovené Českoněmecké pouti z Bělotína na Starou Vodu jsou dvě místa neblaze spojená se současným agresorem. Jsou 
jimi zbytky kostela v Podlesí, který padnul za oběť ruskému odstřelování na konci 2. světové války a poutní kostel ve Staré Vodě, který byl 
vybydlení po roce 1968 sovětskými okupanty. Našim cílem je v tichosti a s modlitbou na rtech uctít památku všech, kteří trpí Putinovou válkou. 
Program: 16:00 modlitba na místě zničeného kostela v Podlesí, minipouť z Podlesí na Starou Vodu (4 km), 18:00 mše svatá v poutním kostele sv. 
Anny na Staré Vodě (slouží otec Schreiber) Doprava: 14:00 odjezd autobusu z Hustopečí nad Bečvou od zámku směr Špičky, Kunčice, kde je 
možno přistoupit 15:00 odjezd autobusu z Bělotína točny do Podlesí. Poutníci, kteří si netroufají na pěší 4 km dlouhý pochod mohou zůstat v 
autobuse a v teple počkat do začátku mše nebo zajít ve Staré Vodě k poutní studánce pod kostelem. Po mši účastníci dostanou guláš s chlebem 
a teplý mošt. V 19:30 odjezd domů. Pro kuchařky, prosím, nahlaste počet osob, aby nechybělo ani nepřebývalo. Přihlášky: SMS: 727 976 643 email: 
belotin@belotin.cz Za organizátory: Eduard Kavala, starosta obce Bělotín. 


