
Odpověď nedělního žalmu: 

Ať spočine na nás, Hospodine, Tvé 
milosrdenství, jak doufáme v Tebe 

 

 

 

 
 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíšovo proměnění dává vyvoleným 
apoštolům na okamžik zřetelně poznat, kým Pán skutečně je. 
Tato zkušenost je má posílit ve víře před nadcházejícím Kris-
tovým utrpením… Které osobní prožitky s Pánem jsou ve 
zkouškách a chvílích nejistoty posilou pro mě…? 

Evangelium z neděle Mt 17,1-9
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a mnohá je větší než slunce a mnohá je tak 
vzdálená, že ji pouhým okem ani nevidíme!
Co však je cely viditelný svět oproti nepře-
hledným zástupům neviditelných tvorů, 
duchů stvořených podle Božího obrazu. 

A to všecko, viditelný vesmír a nevidi-
telný svět Bůh stvořil jedním, jedinkým 
slovem! — A proti tomuto nekonečnému 
všemohoucímu Bohu povstává bídný červ, 
člověk a praví: „Bože, Tobě nebudu slou-
žit!“ Jaká je to opovážlivost. Divíme se, že 
nás Bůh nepotrestal v okamžiku prvního 
hříchu, že se země neotevřela a nás ne-
pohltila, že nás slunce nespálilo, že nás 
blesk nezasáhl, že nás Boží anděl v oka-
mžiku nezabil! Ne, naopak, Bůh poručil 
zemi, aby vydávala plody, aby mne živily, 
rozkázal svému andělu by mne opatroval, 
až do dnešního dne. Ó nepochopitelné mi-
losrdenství Boží! 

 

2. Hřích je nevděčností 
Veliké slovo praví Bůh: „Věčnou láskou 

jsem tě miloval.“ Co to znamená „věčnou 
láskou?“ Kdo na tebe myslil před 80 lety? 
Kdo myslil na tebe před tisícem let, před 
miliony let, kdy nebylo ještě světa ani 
slunce, ani hvězd? Jen Bůh byl tehdy ve své 
věčné dokonalosti a již tehdy myslil na 
tebe, již tehdy měl v úmyslu: stvořím tuto 
duši, dám jí milosti a učiním ji účastnou 
své věčné blaženosti! — To znamená slovo: 
„Věčnou láskou jsem tě miloval.“ Za tako-
vou lásku by člověk měl být věčně vděč-
ným. I zvíře je vděčné, když mu něco dob-
rého prokážeme. Avšak na nás žaluje Bůh:

„Syny jsem vychoval a o ně se postaral, 
vzepřeli se však proti mně. Býk zná svého 
hospodáře i osel jesle svého pána; Izrael 
však nemá poznání, můj národ nemá rozum.“

(Iz 1,2-3)
Avšak kdybychom hříchem jenom opo-

menuli vděčnost! Učinili jsme však více: 
Představme si dítě, kterému laskavý otec 
koupil nové oblečení. Dítě je však nespo-
kojeno, roztrhá šaty, hodí je na zem a po-
šlape. Dovedeme si představit větší nevděč-
nost? Avšak my jsme se dopustili větší ne-
vděčnosti. 

Bůh nám dal oči. Veledílo Boží moudrosti 
je oko. Je tak účelně zařízeno, že se učenci 
obdivují tomuto dílu a člověk se vším svým 
uměním nedovede oka napodobit. Bůh ti 
dal oči. Nemusel ti je dát. Kolik lidí již 
osleplo. Nemohou si naříkat. Bůh dal, Bůh 
vzal, on je Pánem. Jak velikou cenu má 
tento dar! Bůh ti jej dal z čisté lásky bez tvé

 

zásluhy. Avšak běda, cos učinil? Užíval jsi 
daru, abys urazil dárce, Boha. Kolik hříchů 
jsi spáchal očima! Jaká to nevděčnost! 

Bůh ti dal uši a jazyk, abys slyšel a mluvil 
jeho slávu. Jak ubozí jsou hluchoněmí! 

Pokračování příště
 

M ů j  K ř í ž i ! 
Antonín Cyril Stojan 
 

Můj kříži!  
Všude tě s sebou mám,  

ty jsi mi nade vše!  
Padám-li, zvedáš mne,  
když pláču, těšíš mne. 

 

Můj kříži! 
Trpím-li, hojíš mne,  
volám-li, odpovíš.  
Jak slunce zářivé  
svítíš a hřeješ mne. 
 

Můj kříži! 
Živoucí pokrme,  
kráso, jež okouzlí!  
Potěš mne v samotě,  
buď útočiště mé. 
 

Můj kříži!  
V práci mne podpírej, 
svou ochranu mi dej.  
Ve chvíli poslední  
mě k Pánu pozvedni. 

 

Biblická hádanka 
 

Kdo kulhal od svých pěti let? 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Mokré a suché rouno – Sdc 6,36-40   
 

Ohlášky 
 

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

\ Intence na druhé čtvrtletí v Hranicích je 
možné si nechat zapsat v sakristii. 

\ První zkouška chrámového sboru na 
Velikonoce bude dnes (tj. v neděli 5. března)
od 19:30 hodin se uskuteční na faře. Tě-
šíme se na všechny zpěváky. Příští zkouška
proběhne v sobotu 11. března od 18:00 ho-
din na faře. Kontakt na sbormistryni Janu 
Kohoutovou: 739 316 457. 
 

\ CPR Jitřenka: 1) Zveme rodiče i pedagogy 
na besedu Jak vést děti k zodpovědnosti. Be-
sedu vede Marie Kaňovská a koná se ve 
čtvrtek 9. března v 17.00 na faře v Hrani-
cích. 2) Můžete již přihlašovat své děti na 
příměstské tábory. První turnus: 10.–14. 7. 
2023 proběhne na faře v Drahotuších. Dru-
hý turnus: 21. – 25. 8. 2023 proběhne v Ústí 
u Hranic. Přihlášky jsou vzadu v hranic-
kém kostele nebo ke stáhnutí na webu. Vy-
plněnou přihlášku můžete zanést do Jit-
řenky či vhodit do schránky na faře v Hra-
nicích. 

CÍTIT SE SEBOU 
Jednám se sebou milosrdně, když mám se 

sebou soucit, když cítím urážky a křivdy, 
když mám soucit se zraněným dítětem 
v sobě, když se mu otvírám. Nedívám se na 
své rány objektivizujícím pohledem, který 
chce všechno prozkoumat, nýbrž vidím 
všechno, co je ve mně, soucitným pohledem 
srdce. Nezuřím proti sobě, proti svým chy-
bám a slabostem, nýbrž cítím s nimi, vě-
nuji jim svou pozornost. Smějí existovat. 
Pod tímto laskavým pohledem se mohou 
proměnit. 

Máme tedy cítit se sebou. Nemáme tvrdě 
řádit proti nepřátelům v sobě, nýbrž máme 
s nimi cítit. Jsme-li zklamáni svými chy-
bami a slabostmi, máme mít soucit se se-
bou samými. Tento soucit vůči sobě sa-
mým, kteří se zmítáme mezi dobrem a 
zlem a kteří vždycky zase pochybíme, nás 
připodobňuje Bohu. Srdci Božímu nás ne-
přibližuje naše bezúhonnost, nýbrž naše 
soucítění se sebou, s našimi slabostmi a 
s lidmi kolem sebe. V srdečném smilování 
pociťujeme něco z bytosti milujícího a mi-
losrdného Boha. 

Být k sobě milosrdný proto znamená ne-
uzavírat srdce před tím, co je ve mně ne-
šťastného a osamělého, před ubožákem ve 
mně, před nešťastným a trosečníkem v mém
nitru, před pocity opuštěnosti a osamě-
losti. Nezavírám své srdce před tím, co je 
ve mně hodné politování, před tím, co bych 
nejraději přehlédl a potlačil. V každém 
z nás vyvstávají takové pocity opuštěnosti 
a až příliš rádi je potlačujeme. Jsou nám 
příliš nepříjemné. Ale pak se naše osamě-
lost a opuštěnost, naše bída a náš strach 
nemohou proměnit, pak stále prcháme 
před temnými tušeními a pocity. Když se 
chovám srdečně k ubohému a slabému 
v sobě, může se právě to ubohé ve mně stát 
zdrojem požehnání. Může mě to otevřít 
právě tajemství Boží lásky, která se mnou
cítí a má pro mne srdce. 

Anselm Grün: Buď dobrý sám k sobě
 

HŘÍCH (3. část) 

II. Zloba hříchu 
 

1. Hřích je vzpourou proti Bohu 
Absolon se dopustil vzpoury proti svému 

dobrému otci Davidovi. Každý odsuzuje 
jeho nešlechetné jednání. Avšak co je král 
David proti nekonečnému Bohu! Co jsem 
já v množství obyvatel celého našeho města.
Co jsem já, kdybych se porovnal se všemi 
obyvateli naší vlasti. Co jsem já proti ce-
lému lidstvu, jehož napočítali 1800 mili-
onů. Co však je celé lidstvo proti ohromné
zeměkouli. Co je naše země v porovnání se 
sluncem, které je miliónkrát větší. Co však 
je naše slunce, když každá hvězdička,
která se třpytí na nebi je též takové slunce 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 5. III. do 12. III. 2023 
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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 Foltasovou, manžela, syna, rodiče 
a DVO. 

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

Pondělí 
6. III. 

bl. Friedrich (Bedřich, 
Miroslav 

Hranice 
7:00 

P. Pavel Za † rodinu Koutnou a Trávníčkovu. 

Úterý  
7. III. 

sv. Perpetua a Felicita 
(Blažena) 

--- --- Mše svatá nebude. 

Středa 
8. III. 

sv. Jan z Boha 
Ústí 19:00 

P. Pavel 
Za † Josefa Hapalu a živou rodinu. 

Čtvrtek  
9. III. 

sv. Františka Římská 

Partutovice 
14:00 
P. Pavel 

Requiem za † Jaroslava Šindlera. 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za vedení Charity, za zaměstnance  
a klienty. 

Pátek 
10. III. 

sv. Jan Ogilvie 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za † Janu Sedláčkovou k 10. výročí úmrtí. 

Sobota 
11. III. 

sv. Eulogius z Kordoby 
Hranice 8:00 

P. Pavel 

Za † manžela, syna, rodiče z obou stran  
a za nemocnou maminku. 

12. III. 

Ústí 7:00 
P. Pavel Fiala 

Za † rodiče, bratra, manželku, sestry  
a jejich manžele a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Fiala 

Za † rodiče Radovy, † bratra Jana a živou 
rodinu. 

10:00 
P. Pavel Fiala 

Za živou a † rodinu Pitrunovu.  

18:30 
P. Pavel Fiala Za † rodinu Zlámalovu.  

Potštát 
8:00 
P. Jiří 

Koníček 
Za živé a † farníky. 

Partutovice 
9:30 
P. Jiří 

Koníček 

Za † Jana Voldána, manželku, rodiče  
a sourozence. 

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