
Odpověď nedělního žalmu: 

Kéž byste dnes uposlechli jeho 
hlasu: Nezatvrzujte svá srdce! 

 

 

 

 

Kapka rosy z Božího slova: Živá voda – to je časté téma pohádek 
pro děti. Ježíš ale nabízí jen hodnoty skutečné a pravdivé. On 
sám je zdrojem opravdové živé vody. Díky přítomnosti Ježíšova 
Ducha může tato voda života tryskat i z mého nitra. 

Evangelium z neděle Jan 4,5-42
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Mnoho cest je proto třeba zkoumat a 
mnoho jich vyzkoušet, abychom nalezli tu 
jednu, která je dobrá, to znamená, aby-
chom po cestách mnoha učení došli na tu 
jedinou, která vede k věčnému životu. Ne-
boť různé jsou cesty v Zákoně, různé v pro-
rocích, různé v evangeliích, různé v učení 
apoštolů a v rozličných dílech učitelů, a 
blahoslavení jsou všichni, kdo po nich krá-
čejí v bázni Boží. 

 

HŘÍCH (4. část) 
 

3. Kdo hřešil, ukřižoval Krista znovu. 
(Žid. 6,6)

Když člověk zhřešil, mohl Bůh různým 
způsobem člověka osvobodit: Mohl lidstvu 
darovat dluh, mohl se spokojit dostiučině-
ním nedokonalým. Tím by nám byl ukázal 
své milosrdenství, ne však svou spravedl-
nost, a ne ošklivost hříchu. Avšak On neu-
šetřil svého vlastního milovaného Syna a 
na něm trestal naše hříchy. Nyní, když vi-
díme, jak se Syn Boží svíjí v bolestech a 
potí krví a volá: »Otče, chceš-li, odejmi ode 
mě tento kalich.« (Lk 14,36) A Otec jej neod-
nímá; když slyšíme Vykupitele na kříži vo-
lat: „Bože můj, proč jsi mě opustil“ — nyní te-
prve vidíme, co je hřích. 

 

„Hle, to tys učinila!“ 
Legenda vypravuje o jisté ženě, která 

dlouhá léta vedla hříšný život, že jí jed-
noho večera přišla myšlenka: „Pomodli se 
zase jednou Zdrávas Maria!“ To již dlouho 
neudělala. Pomodlila se Zdrávas a šla spát. 
Tento Zdrávas jí snad u Boha vyprosil 
zvláštní milosti. V noci se jí zdálo, že při-
cházejí do její světnice dvě úctyhodné po-
stavy, které nesly rakev. Postavily rakev 
před lůžko, sňaly víko a řekly: „Hle, to tys 
učinila!“ A co viděla v rakvi? Pána Ježíše, 
pokrytého ranami a rozedraného tak, že 
na něm již nebylo podoby. Bolestí byla jako 
bez sebe a třásla se hrůzou, ihned se pro-
budila a povstala, vrhla se na zem a pla-
kala horké slzy lítosti nad svým hříšným 
životem. Stále jí znělo v uších: „Hle, to tys 
učinila!“ Celou noc plakala a druhého dne 
hleděla dobrou zpovědí vlít trochu bal-
zámu do Kristových ran. 

A kdykoliv později přiblížilo se k ní poku-
šení, vždycky si vzpomněla na slova: „Hle, 
to tys učinila!“ A tím nalezla síly, aby odo-
lala všem vnuknutím zlého. 

POSTNÍ ROZJÍMÁNÍ 
Jidášova zrada 

 

1. Rozjímej, kdo byl Jidáš, nežli zradil Krista 
Pána. Od samotného Pána Ježíše byl z ne-
věřícího učiněn věřícím a byl vyučen v ta-
jemstvích víry. Viděl mnohé zázraky, viděl 
i krásný život Pána Ježíše. Přesto upadl do 
takové nešlechetnosti. Považ, kdo jsi ty proti
němu, a proto máš zůstávat ve velké bázni, 
abys snad někdy nespáchal něco podob-
ného. 

2. Rozjímej, že Jidáš ke své bezbožnosti 
nepřišel náhle, ale pomalu. Považ, jak po-
stupně k ní došel, jakou cestou, jakými 
skutky a varuj se toho.  

3. Rozjímej, za jak malichernou věc Jidáš 
prodal Krista Pána, totiž za 30 stříbrných. 
Považ, jak ty za malou rozkoš nebo za 
špatný zisk prodáváš svého Mistra, když 
jednáš proti jeho vůli. 

4. Rozjímej pokoru Krista Pána, který ne-
nesl těžce, když viděl, jak málo si ho Jidáš 
váží. Uč se nebýt zarmoucený, jsou-li jiní 
ve větší vážnosti než ty.  

 

Biblická hádanka 
 

Kdo byl losováním vyvolen pro Azazela?
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Mefibóšet – 2 Sam 4,4   
 

Ohlášky 
 

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

\ Zkoušky chrámového sboru na Veliko-
noce budou probíhat po zbytek doby postní
vždy v sobotu od 18:00 hodin na faře, po-
kud nebude oznámeno jinak. Kontakt na 
sbormistryni Janu Kohoutovou:  
739 316 457 
 

\ CPR Jitřenka: Setkání seniorů se koná 
v pondělí 13. března v 9 hod. na faře.  
 

\ Fatimský den  bude v pondělí 13. III. 
v děkanském kostele v Hranicích. Mše 
svatá bude v 17:30 hod. a bude ji sloužit 
Msgre Pavel Dokládal. Po mši svaté bude 
zasvěcení Panně Marii. 
 

\ Misijní koláč proběhne příští neděli 
19. III., prosíme, o upečení koláče, zákusků 
či buchet. Upečené sladkosti se budou balit 
v sobotu 18. března: 1) Hranice – od 14 hod,
upečené dobroty můžete nosit od 10 hod.
na děkanství. 2) Ústí – od 15 hodin v kni-
hovně v kulturním domě. V neděli po mši 
svaté pak bude možné si za dobrovolný 
příspěvek koupit balíček a tím podpořit 
misie. Všem dárců upřímně děkujeme.  
 

\ Zveme všechny, kdo by se chtěli aktivně 
zapojit do letošní Noci kostelů, na první 
přípravnou schůzku, která proběhne ve 
čtvrtek 16. března od 18.30 na faře v Hra-
nicích. 

O PRAVÉ BÁZNI BOŽÍ 
Z výkladu svatého Hilaria z Poitiers, 

biskupa, na žalm 127 
 

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo 
kráčí po jeho cestách.1 Všimněme si, že kdy-
koli je v Písmu řeč o bázni Boží, není nikdy 
ponechána osamoceně, jako by nám sama 
mohla stačit k dokonalé víře. Vždy toho 
mnoho předchází nebo následuje, a z toho 
poznáváme smysl a naplnění této bázně. 
To vidíme i z toho, co říká Šalomoun v Pří-
slovích: Budeš-li volat po vědě a toužit po 
poznání, budeš-li ho hledat jako stříbro, jako 
za poklady po něm slídit, pak pochopíš bá-
zeň před Hospodinem.2 

Z toho je patrné, že k bázni Boží vede ně-
kolik stupňů. 

Takže nejdříve máme volat po moudrosti, 
celou námahu volby svěřit rozumu, hledat 
moudrost a ze všech sil po ní pátrat. Te-
prve pak je možné pochopit bázeň Boží. 
Rozhodně se tou bázní nemyslí strach, jak 
ho lidé obecně chápou. 

Strach je projevem lidské slabosti, která 
se bojí, že se přihodí něco, co nechceme, 
aby se stalo. Ale existuje a budí jej v nás 
vědomí viny, právo mocnějšího, útok sil-
nějšího, možnost nemoci, napadení divou 
zvěří nebo utrpení způsobené nejrůzněj-
ším zlem. 

Tomuto strachu se jistě nemusíme učit, 
je nám vlastní z naší přirozené slabosti. 
Ani se neučíme, čeho se máme obávat, ale 
samy ty skutečnosti, kterých se bojíme, 
v nás vzbuzují strach. 

Avšak o bázni Boží je psáno: Pojďte, děti, 
a slyšte mě, naučím vás bát se Hospodina.3

Bázni Boží je tedy třeba se učit, protože je 
předmětem vyučování. Nespočívá na hrůze,
ale na způsobu učení. A nepramení v při-
rozeném strachu, ale má svůj počátek v za-
chovávání přikázání, v činorodém bezú-
honném životě a v poznávání pravdy. 

Pro nás však spočívá všechna bázeň Boží 
v lásce a dokonalá láska je dovršením této 
bázně. A vlastním úkolem naší lásky k Bohu
je toto: poslouchat napomenutí, zachová-
vat přikázání, důvěřovat v zaslíbení. Slyšme
ostatně Písmo, jak říká: Nuže, Izraeli, co 
žádá od tebe Hospodin, tvůj Bůh? Jenom aby 
ses bál Hospodina, svého Boha, chodil po 
všech jeho cestách, abys ho miloval a zacho-
vával jeho příkazy celým svým srdcem a ce-
lou svou duší, aby se ti vedlo dobře.4 

Cest Páně je tedy mnoho, ačkoli on sám 
je přece cesta. Neboť když o sobě mluví, sám
se nazývá cestou a hned ukazuje proč, když
říká: Nikdo nepřichází k Otci než skrze mě.5 

1 Žl 128 (127),1. 2 Př 2,3-5. 3 Žl 34 (33),12. 
4 Srov. Dt 10,12-13. 5 Jan 14,6. 



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

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. Pavel 
Stuška 

Za živé a † farníky. 

Partutovice 
9:30 

P. Pavel 
Stuška 

Za † Jana Voldána, manželku, rodiče  
a sourozence. 

Pondělí 
13. III. 

sv. Patricie (Vlasta) 

Hranice 
8:00 

P. Pavel 
Za Ing. Josefa Vaculu, rodinu Vaculovu  
a Kubíkovu. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel 

Za † paní Jarmilu Křižanovou 
s poděkováním PB za prožitý život, 
s prosbou o spásu její duše a za dar zdraví 
pro rodinu a pana Františka Moravce. 

Hranice 
17:30 
P. Pavel 

Dokládal 
Mše svatá – Fatimský den. 

Úterý  
14. III. 

sv. Matylda 
--- --- Mše svatá nebude. 

Středa 
15. III. 

sv. Longin 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za zdraví a pomoc Boží pro živou  
a † rodinu, † tatínka Josefa a DVO. 

Ústí 19:00 
P. Pavel Za † Františka Kočnara, dcery a DVO. 

Čtvrtek  
16. III. 

sv. Heribert 

Hranice 
17:30 
P. Pavel 

Za rodinu Kočnarovu. 

Pátek 
17. III. 

sv. Patrik 
Hranice 

17:30 
P. Pavel 

Za † Ing. Josefa Ježíka. 

Sobota 
18. III. 

sv. Cyril Jeruzalémský 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za šťastnou hodinu smrti. 

19. III. 

Ústí 7:00 
P. Ján Čukáš 

Za † Josefa Pavla, manželku, živou rodinu 
a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. Ján Čukáš 

Za dceru a její rodinu, ochranu Panny Marie 
a sv. Josefa a všechny, které má kolem sebe  
a za DVO. 

10:00 
P. Ján Čukáš 

Za † Zdenku Vymětalovou a živou  
a † rodinu. 

18:30 
P. Vratislav 

Kozub 
Za živé a † farníky. 

Potštát 
8:00 

P. Vratislav 
Kozub 

Za † Adolfa Mildnera, syna, manželku  
a rodiče z obou stran. 

Partutovice 
9:30 

P. Vratislav 
Kozub 

Za † Josefa Remeše, manželku, dceru, syna  
a DVO. 

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