
Odpověď nedělního žalmu: 

Hospodin je můj pastýř,  
nic nepostrádám. 

 

 

 

Kapka rosy z Božího slova: Evangelium vypráví o velkém zá-
zraku. Kristus uzdravuje slepého člověka. Ježíš ovšem (jako 
vždy) nabízí víc než jen tělesné uzdravení. Slepému se otevírá 
i jeho vnitřní zrak – rozeznává v Kristu Syna člověka, tedy Me-
siáše. 

Evangelium z neděle Jan 9,1-41
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vykořeňoval chyby, zaséval ctnosti; jest-
liže by nepřidal proudy milosrdenství, ne-
sklidí žádnou úrodu. 

Člověče, když se postíš, věz, že jestliže se 
postí tvé milosrdenství, trpí újmou celé tvé 
pole; a co ve svém milosrdenství rozdáš, 
mnohonásobně se vrátí do tvé sýpky. Hleď 
tedy, abys neztrácel tím, že schraňuješ, ale 
shromažďuj si tím, že rozdáváš. Věz, že 
když dáváš chudákovi, dáváš sobě. Protože 
co nenecháš druhému, to nebudeš mít. 

1 Srov. Mt 5,7; 18,23-25; Lk 6,36. 2 Srov. Žl 
51 (50),19.  

 

HŘÍCH (5. část) 
 

III. Následky hříchu. 
 

1. Smrtelný hřích olupuje  
člověka o milost posvěcující. 

Milostí posvěcující se stáváme Božími
dětmi. Kdo těžce hřeší, přestává být Božím
dítětem. Nemůže se již modlit: „Otče náš “, 
je nejubožejším sirotkem. Milost posvěcu-
jící je světlo. Hřích uvrhuje člověka do tem-
nosti. 

Milost posvěcující je krása. Prorok Jere-
miáš nemůže nalézt dost silných slov, aby
vyjádřil celou ošklivost hříchu. Praví: „Kdo 
byli chováni v purpuru, leží na smetišti.“
(Pláč 4,5) 

Milostí posvěcující se stává duše chrá-
mem Božím. „Nevíte, že jste chrámem Bo-
žím, a že Duch Svatý ve vás přebývá? Boží
chrám je svatý a ten jste vy!“ Hřích znesvětí
chrám Boží. Když za války byly zapáleny
nejkrásnější chrámy, pošpiněny, promě-
něny v stáje — je to jen slabý obraz toho, co 
působí hřích v lidském srdci. 

Milost posvěcující je nadpřirozený život. 
Hřích tento život ničí. „Máš jméno, jako bys 
žil, ale jsi mrtvý.“ (Zj 3,1) 

To činí hříšník, jak mu vy týká Bůh u pro-
roka Jeremiáše: 

Užasněte, nebesa, nad tím a velmi se zděste
– praví Hospodin – neboť dvojí zlo spáchal 
můj národ: mne, pramen vody živé, opustili 
a kopali si cisterny, cisterny rozpukané, 
které nemohou udržet vodu. (Jer 2,12-13) 

Nadpřirozený život máme ze spojení s Je-
žíšem Kristem, který říká: „Jako ratolest ne-
může nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li 
na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.
Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zů-
stává ve mně a já v něm, ten nese mnoho 
 

 

ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo 
nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ra-
tolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří.
(Jan 15,4-6) 

Hříchem se ratolest odtrhne od kmene. Co 
jí tedy zbývá? Zvadne, uschne a bude hořet
věčným ohněm. 
 

2. Hřích člověka olupuje  
o zásluhy pro nebe.  

„Opustí-li však spravedlivý svou spravedl-
nost a bude-li jednat ohavně jako zločinec, 
bude živ? Na žádný jeho spravedlivý skutek, 
který učinil, se nevzpomene, zemře pro svou 
nevěrnost, které se dopustil, pro hřích, který 
spáchal.“ (Ezech 18,24)  
 Ve stavu smrtelného hříchu si člověk také 
nemůže získat nové zásluhy. Tento člověk 
pracuje, namáhá se, avšak všecka jeho práce
je bez ceny pro věčnost. Žárovka může být
sebe lepší, když není spojena se zdrojem 
elektřiny, nebude svítit. Tak též člověk sebe-
lepší, když hříchem přerušil spojení s Bo-
hem, nemá zásluhy pro věčnost. 

Jednoho starce se tázali, kolik je mu let. Se 
slzami v očích odpověděl: „Mám deset let, ne-
boť ostatní léta jsem strávil ve smrtelném
hříchu. Ta léta jsou pro věčnost ztracena.“ 

Jaká to škoda, stratit jenom jeden den 
pro věčnost. 
 

3. Hřích zatemňuje rozum,  
oslabuje vůli, činí člověka otrokem.  

Bůh vytýká nevěrné duši: „Dávno jsi už zlá-
mala své jho, roztrhla své provazy. Řeklas: Ne-
budu sloužit!“ (Jer. 2, 20.) A výsledek? „Protože 
jsi nesloužil Hospodinu, svému Bohu, s radostí 
a vděčným srdcem za nadbytek všeho, budeš 
otročit svým nepřátelům, které na tebe Hospo-
din pošle, v hladu a žízni, v nahotě a nedo-
statku všeho. (Dt 28,47-48) Kdo páchá hřích, 
je otrokem hříchu. 
 

Biblická hádanka 
 

O koho se jedná? Pronesl tuto větu: 
„Toto udělejte a zůstanete naživu. Bojím 
se Boha.“ Měl jedenáct bratrů. Byl zástup-
cem faraóna. 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Kozel – Lv 16,9-10   
 

Ohlášky 
 

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

\ CPR Jitřenka: 1) Zveme všechny na Tri-
duum Modliteb matek a Modliteb otců:
v pátek v 16:45 hod. Křížová cesta matek, 
v sobotu modlitby po mši svaté, v neděli 
v 17:30 hod. Křížová cesta otců. 2) Můžete 
se přihlašovat na Víkend pro matku a dceru,
který se uskuteční od 21. do 23. dubna 
v Újezdě u Uničova. Bližší informace na pla-
kátech a na webu. 

KDO SE POSTÍ,  
AŤ SE I SLITOVÁVÁ. 

z kázání svatého Petra Chryzologa, biskupa 
 

Bratři, jsou tři věci, na nichž stojí víra, 
spočívá zbožnost a trvá ctnost: modlitba, 
půst a milosrdenství. Kvůli čemu modlitba 
klepe, to půst vyprošuje a milosrdenství 
dostává. Modlitba, milosrdenství a půst, to 
je trojice tvořící jednotu a dávající si na-
vzájem život. 

Neboť duší modlitby je odříkání a živo-
tem odříkání je slitovnost. Nikdo ať je ne-
odtrhuje, nemohou být odděleny. Kdo má 
jen jedno z nich a nemá zároveň i ostatní, 
nemá vlastně nic. Takže ten, kdo se modlí, 
ať se i postí. Kdo se postí, ať se i slitovává. 
A ať slyší prosebníka, kdo sám chce být vy-
slyšen. Boží sluch si otevírá, kdo vlastní 
sluch nezavírá tomu, který ho prosí. 

Kdo se postí, měl by vědět, co všechno to 
vlastně znamená: že má mít soucit s hlado-
vým, když chce, aby Bůh cítil s jeho vlast-
ním hladem. Že se sám má slitovávat, kdo 
doufá ve slitování.1 Kdo hledá spravedl-
nost, že ji sám má činit. Kdo chce, aby mu 
bylo dáno, že sám má dávat. Je špatný pro-
sebník, kdo jinému odpírá, oč sám pro 
sebe žádá. 

Člověče, tvé milosrdenství by se mělo ří-
dit následujícím pravidlem: Jakým způso-
bem, nakolik a jak rychle chceš ty sám do-
sáhnout milosrdenství, tak rychle, tolik a 
takovým způsobem se ty slitovávej nad 
druhými. 

Nuže tedy, modlitba, milosrdenství a půst 
ať jsou naší jedinou záštitou u Boha, naší 
jedinou obhajobou i naší jedinou modlit-
bou v trojí podobě. 

A tak co jsme nedbalostí ztratili, získá-
vejme zpět postem a odříkáním. Obětujme 
v odříkání svou duši, neboť není nic lep-
šího, co bychom mohli Bohu nabídnout, 
jak dosvědčuje i Prorok, když říká: Obětí 
Bohu je zkroušený duch, zkroušeným a po-
korným srdcem Bůh nepohrdne.2 

Obětuj svou duši Bohu, člověče, a nabídni 
mu oběť postu a odříkání; ať je to oběť 
čistá, oběť svatá, oběť živá, která by záro-
veň zůstala tobě i byla dána Bohu. Kdo by 
toto Bohu nedal, nebude ospravedlněn, 
protože ten, kdo chce dát samého sebe, má 
vždycky co nabídnout. 

Aby však tato osobní oběť byla přijata, 
musí být spojena s milosrdenstvím: půst 
nevydá plody, není-li zavlažován milosr-
denstvím, trpí suchem, jestliže milosrden-
ství vysychá. Co je déšť pro půdu, to je mi-
losrdenství pro půst. Ten, kdo se postí, by 
marně zušlechťoval srdce, očišťoval tělo, 
 



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

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

19. III. 

Ústí 7:00 
P. Ján Čukáš 

Za † Marii Žeravíkovu, rodiče z obou stran, 
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. 

Pondělí 
20. III. 

sv. Josefa, slavnost 
Hranice 

8:00 
P. Petr 
Utíkal 

Za † Josefa Foltase, živou rodinu a DVO. 

Úterý  
21. III. 

sv. Rogát 
--- --- Mše svatá nebude. 

Středa 
22. III. 

sv. Epafrodit 
Ústí 

14:30 
P. Petr 
Utíkal 

Requiem za † Ivo Toláše. 

Čtvrtek  
23. III. 

sv. Turibius z Mongroveja 
--- --- Mše svatá nebude. 

Pátek 
24. III. 

sv. Kateřina Švédská 
Hranice 

18:00 
P. Petr 
Utíkal 

Za † Annu, Adélu, Janu, Lidušku, Ludmilu 
a za DVO. 

Sobota 
25. III. 

Zvěstování Páně, slavnost 
Hranice 

8:00 
P. Petr 
Utíkal 

S prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu. 

26. III. 

Ústí 7:00 
P. Jan Polák 

Za † Marii Kmentovu, manžela, rodiče 
z obou stran, DVO a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Jan Polák 

Za † Marii Hradilovou. 

10:00 
P. Jan Polák 

S prosbou k Nejsvětější Trojici a Panně 
Marii o pomoc rodinám syna Metoděje  
a vnuka Aleše. 

18:30 
P. Pavel 

Fiala 

Za živé a † spolužáky, učitele, jejich rodiny 
a za DVO. 

Potštát 
8:00 

P. Pavel 
Fiala 

Za † Vladimíra a Ludmilu Šnajdrovy  
a živou rodinu.   

Partutovice 
9:30 

P. Pavel 
Fiala 

Za † rodiče, prarodiče, na poděkování  
za dar zdraví a Boží ochranu.   

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

Informátor Candela vychází pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát. Náklady pro tištěnou verzi Kč 5,-- 


