
Odpověď nedělního žalmu: 

Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili 
 

 

 

 
 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš se stal jedním z nás do 
všech důsledků. Podstupuje (jako „nový Adam“) boj proti 
ďáblovým nástrahám. Na rozdíl od prvních lidí vítězí. Je to 
i moje vítězství: jsem přece Kristův bratr. On bojoval i za 
mě! Díky za to, Pane… 

Evangelium z neděle Mt 4,1-11
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HŘÍCH (2. část) 

„Nic zlého jsem neučinil.“ 
 

Myslíš, že s touto výmluvou obstojíš před 
Božím soudem? Hle, Heli nic zlého nedělal, 
jenom že zanedbal výchovu svých synů a 
Bůh potrestal všechny tři smrtí. 

Onen kněz a levita, kteří šli z Jeruzaléma 
do Jericha a viděli polomrtvého člověka a 
nechali ho ležet, nic zlého nečinili a už je 
někdo za to pochválil? 

Slyš, co mluví Syn Boží o těch, kteří „nic 
zlého nečinili:“ »Každý strom, který nenese 
dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.« 
(Mt 7,19) 

»Přistoupil pak i ten, který dostal jednu 
hřivnu, a řekl: 'Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; 
sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi neroz-
sypal: Měl jsem strach, a proto jsem šel a 
tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti 
patří'. Pán mu odpověděl: 'Služebníku špatný 
a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a 
sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy 
moje peníze uložit u směnárníků a já bych si 
při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. 
Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který 
má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, 
bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, 
tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služeb-
níka, který není k ničemu, hoďte ven do tem-
not. Tam bude pláč a skřípění zubů.'« (Mt 25, 
24-30) 
»Potom řekne i těm po levici: 'Pryč ode mne, 
vy zlořečení, do věčného ohně, který je při-
praven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem 
měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem ží-
zeň, a nedali jste mi napít, byl jsem na cestě, 
a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neob-
lékli jste mě, byl jsem nemocen a ve vězení, 
a nenavštívili jste mě.'« (Mt 25,41-43) 

»Kdo tedy ví, jak má správně jednat, ale ne-
jedná tak, dopouští se hříchu. (Jak 4,17)« 

K tomu dodává sv. Jan Zlatoústý: „Kdybys 
měl služebníka, který by nebyl ani zloděj, 
ani hráč, ani opilec, ale věrný, tichý, skromný 
a neměl by na sobě žádné chyby; avšak se-
děl by doma lenivě celý den, a co má dělat, 
by nedělal; nikdo zajisté neupře, že by tento 
ničemný sluha byl hoden řádného poká-
rání, i kdyby nic zlého nespáchal.“ A ty jsi 
služebník Boží. 

Pokračování příště 
 

MODLITBA V POSTNÍ DOBĚ 
Milosrdný a dobrotivý Bože, požehnej 

tuto postní dobu, aby se mi stala dobou 
dobrého cvičení – cvičení ve vnitřní svo-
bodě. Požehnej tuto postní dobu, abych se 
v ní dokázal odpoutat ode všech nezdra-
vých návyků. 
 Uč mě, jak se odříkáním osvobozovat od 
svých závislostí a jak znovu pocítit, že mohu
pořád ještě svobodně nakládat se sebou 
samým a že nemusím být závislý na svých 
potřebách. 
 Dej, ať je letošní postní doba pro mě ča-
sem vnitřního očištění a obnovy, abych se 
dokázal oprostit od starých návyků a mohl 
začít znovu vědomě žít, abych dokázal vě-
domě jíst a vědomě prožívat přítomný oka-
mžik, aniž bych hned všechno, co se ve 
mně začíná hlásit ke slovu, potlačoval jíd-
lem nebo nějakou činností. 

Požehnej tuto postní dobu, aby mě obno-
vila a osvěžila a aby očistila mou duši. Tak 
ve mně o Velikonocích rozkvete nový život 
skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

Biblická hádanka 
 

Jaká znamení si dal Gedeón, aby měl jis-
totu, že je povolán k osvobození Izraele? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Pán Ježíš uzdravil slepého – Jan 9,1 nn   
 

Ohlášky 
 

\ Křížová cesta s biblickými postavič-
kami bude v neděli 26. II. v 15 h. 
 

\ Pobožnost Křížové cesty v děkanském 
kostele v Hranicích bude pátek v 16:45 h. 
a příští neděli v 17:30 h. 
 

\ Setkání seniorů bude v pondělí 27. II.
v 9 hod. na děkanství. 
 

\ Příprava biřmovanců bude v pátek 3. III.
v 18:30 h. na děkanství. 
 

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

Těšíme se na setkání s vámi!
 

\ První zkouška chrámového sboru na 
Velikonoce proběhne v neděli 5. března od 
19:30 hodin na faře. Zveme každého, kdo 
by chtěl svým zpěvem přispět k liturgii 
Svatého týdne a k oslavě Zmrtvýchvstání 
Páně. Termíny dalších zkoušek budou upřes-
něny v příštích ohláškách.  
Kontakt na sbormistryni Janu Kohouto-
vou: 739 316 457. 
\ Úklid děkanství – nejen chrám, ale i dě-
kanství potřebuje úklid společných prostor. 
Pokud máte chuť a síly, prosíme, přijďte po-
moci. Zájemci se domluvte se Zdeňkou Dur-
ďákovou nebo s P. Pavlem. 
 

MINULOST 
Jak můžeme prožít skutečně vděčný ži-

vot? Když pohlédneme zpět na všechno, 
co se nám kdy stalo, snadno rozdělíme 
naše životy na věci, za které jsme 
vděční, a na zlé věci, na které by bylo 
lépe zapomenout. Ale s takto rozděle-
nou minulostí se nemůžeme svobodně 
pohnout k budoucnosti. Se spoustou 
věcí určených k zapomenutí můžeme do 
budoucnosti jen kulhat. 

Pravá duchovní vděčnost objímá celou 
naši minulost, dobré události stejně jako
špatné, chvíle radosti i smutku. Díváme-
li se z místa, kde nyní stojíme, pak nás 
všechno, co se stalo, přenášelo sem, a 
chceme si pamatovat všechno jako sou-
část Božího vedení. Neznamená to, že 
všechno, co se v minulosti stalo, bylo 
dobré, ale taky to neznamená, že by se 
to zlé stalo mimo milující přítomnost 
Boha. 

Ježíšovo utrpení přinesly síly temnoty. 
Přesto mluví o svém utrpení a smrti jako 
o cestě ke slávě. 

Je těžké přinášet celou svou minulost 
pod světlo vděčnosti. Je mnoho věcí, ze 
kterých máme pocit viny nebo studu, 
mnoho věcí, které si přejeme, aby se ra-
ději nikdy nestaly. Ale pokaždé, když 
máme odvahu se podívat na „to všech-
no“ tak, jak se na to dívá Bůh, naše vina 
a stud se stanou štěstím, protože nám 
přinesly hlubší poznání Boží milosti, sil-
nější přesvědčení o Božím vedení a radi-
kálnější závazek života ve službě Bohu. 

Jakmile budeme jednou vzpomínat na 
svou minulost s vděčností, budeme svo-
bodně posláni do světa hlásat druhým 
dobré zprávy. Tak jako Petra neochro-
mila jeho zapření, ale, provždy odpuš-
těna, se stala novým zdrojem jeho víry, 
mohou se i naše nezdary a zrady změnit 
ve vděčnost a umožnit nám stát se posly 
naděje. 

Henri J. M. Nouwen: Tady a teď
 

K zamyšlení: 
 

Bohu záleží  
na upřímnosti  
našeho srdce,  

ne na velikosti  
našich slov. 

 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 26. II. do 5. III. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

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 DVO. 

10:00 
P. Petr 
Janíček 

Za rodinu Coufalovu a DVO. 

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 

Za † Josefa Hercíka, manželku, syna, zetě  
a snachu a ochranu Boží pro živou rodinu.  

Pondělí 
27. II. 

sv. Řehoř z Nareku 
Hranice 

8:00 
P. Pavel 

Za † prarodiče Hapalovy a † dceru Marii  
a DVO. 

Úterý  
28. II. 

sv. Roman 
Hranice 

7:00 
P. Pavel Za † rodinu Kopečných. 

Středa 
1. III. 

sv. Suitbert 
Ústí 19:00 

P. Pavel 

Za † Miroslava Toláše, manželku, sestru, 
rodiče z obou stran a živou rodinu. 

Čtvrtek  
2. III. 

sv. Simplicius 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za živé a † členy živého růžence a DVO. 

Úklid děkanského kostela po mši svaté. 

Pátek 
3. III. 

sv. Kunhuta 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za nenarozené děti a DVO. 

Sobota 
4. III. 

sv. Kazimír 
Hranice 8:00 

P. Pavel 
Za rodinu Zmekovu a Revákovu. 

5. III. 

Ústí 
7:00 

P. Pavel 
Stuška 

Za † rodiče Marii a Antonína Řehákovy  
a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 
Stuška 

Za živou a † rodinu. 

10:00 
P. Pavel 
Stuška 

Za rodiče Rýparovy, syna Antonína, vnuka 
Michala a živou rodinu. 

18:30 
P. Pavel Fiala Za † rodiče a dceru Alenku.  

Potštát 8:00 
P. Pavel Fiala 

Za † Marii Foltasovu, manžela, syna, rodiče  
a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Fiala Za živé a † farníky. 

P. František Dostál, děkan (tel. 733 742 872)   \   P. Pavel Fiala, kaplan (tel. 733 742 862)   \   http://farnost-hranice.cz/ 
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