
Odpověď nedělního žalmu: 

Hospodin kraluje,  
je povznesen nad celou zemí 

 

Kapka rosy z Božího slova: V evangeliu uslyšíme závěr 
takzvané Ježíšovy velekněžské modlitby. Pán prosí 
o jednotu svých učedníků. Jednota je též darem Ducha 
Svatého… Usiluji o to, abych byl šiřitelem Kristova 
pokoje? 

 

 
 

    
 

 
 
 

 
 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
 ročník II.            číslo 22.            29. květen 2022  

 

 
 
 
 

 

   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
   
 
 







SV. TITUS BRANDSMA  
Titus Brandsma (vlastním jménem Anno 

Sjoerd) byl holandský karmelitánsklý kněz. 
(*1881 Holandsko † 1942  Německo Dachau). 
Byl rektorem a prezidentem Katolické uni-
verzity v Nijmegenu. Působil také jako no-
vinář. Za Druhé světové války byl zatčen 
a popraven jako „nepřítel nacistické věci“. 
Svátek v katolickém kalendáriu 28. VII. 

Byl karmelitánem holandské provincie. 
Narodil se v roce 1881 a po dětství stráve-
ném v silně katolickém Frísku a studiu na 
gymnáziu se nakonec stal karmelitánem. 
V roce 1905 přijal kněžské svěcení a poté 
studoval v Římě, kde získal doktorát z fi-
lozofie. Pak učil na řádové vysoké škole a 
nakonec byl jmenován profesorem filoso-
fie a dějin mystiky na nově založené kato-
lické univerzitě v Nijmegenu, což bylo v té 
době něco zvláštního. Velmi se zabýval 
mystickou tradicí, zejména holandskou, a 
vybudoval také odpovídající institut, který 
tam stále existuje a nyní nese jeho jméno. 
Ve třicátých letech (1932-33) byl rektorem 
této katolické univerzity. Svou profesuru 
však neomezil pouze na výzkum nebo vý-
uku, ale byl také velmi aktivní jako novi-
nář, publikoval články v mnoha časopi-
sech, a to na nejrůznější témata: sociální 
otázky, ochrana životního prostředí, ochrana 
zvířat. Zastával se nezaměstnaných, vypo-
řádával se s různými společenskými prou-
dy v Nizozemsku, a tím v této zemi vešel ve 
značnou známost. Nakonec byl rovněž jme-
nován duchovním provázejícím holand-
ských katolických novinářů. V této době 
od roku 1940, kdy nacisté obsadili Nizo-
zemsko, se opakovaně dostával do konflik-
tu s nacionálně socialistickou ideologií, 
která měla samozřejmě odnož a příznivce 
i v Nizozemsku. 

 

Přichází 10. květen 1940: německý wehr-
macht obsazuje Nizozemsko. Co dělá otec 
Titus? 

Především zůstává aktivní, zejména na 
novinářském poli. Nacistickou ideologií se 
zabýval od roku 1935 a prohlásil ji za ne-
slučitelnou s katolickým pojetím člověka. 
Na základě toho katoličtí biskupové zaká-
zali katolíkům členství v odnožích národně- 
socialistického hnutí na nizozemském úze-
mí, což byla samozřejmě urážka národních 
socialistů. Na návrh otce Tita nizozemští 
biskupové také zakázali umisťování reklam 
na národně socialistické hnutí v katolic-
kých novinách, a to byl nakonec důvod 
k Brandsmovu zatčení, uvěznění a následné 
deportaci do koncentračního tábora...“. 

pojetí Boha, které zastává. Velmi silně se 
zasazuje o osobní vztah s Bohem. Opako-
vaně zdůrazňuje Boha v nás, kterého je 
třeba hledat, a Boha v druhém člověku, 
kterého je třeba najít, jinými slovy vyzývá 
k osobnímu vztahu s Bohem, který je dnes 
stále více zanedbáván nebo v některých 
církevních kruzích zesměšňován. Důrazně 
se zasazuje o tento osobní vztah. A druhá 
věc je, že je politicky děsivě aktuální v boji 
proti nacionalistickým tendencím, které 
máme v celé Evropě, nejen v Německu. 
Takže dát jasně najevo, že křesťanství je 
neslučitelné s jakoukoli formou naciona-
lismu, rasismu, rasové ideologie nebo ji-
ných ideologických přehmatů – to je jedno 
poselství. S tím souvisí i jeho nepostra-
datelné úsilí o mír a smíření. Zvláště nyní, 
v tomto ukrajinském konfliktu, se to uka-
zuje jasně (a myslím, že papež to ukázal 
velmi působivě): Nejde o to, abychom se 
postavili na jednu stranu. Agresora je sa-
mozřejmě třeba pojmenovat, ale vždy je 
třeba velmi jasně rozlišovat a modlit se za 
oba národy. Je třeba mít na paměti obojí a 
nelze souhlasit s touto černobílou ideo-
logií války. Titus Brandsma je proto velmi 
důrazným a věrohodným svědkem“. 

(karmelitán Michael Plattig.)
 

Modlitba k Panně Marii,  
Matce dobré rady 

Přeslavná Panno, vyvolená věčnou Radou
za Matku vtěleného Slova, pokladnice bož-
ských milostí a orodovnice hříšníků, já, 
tvůj nejnehodnější služebník, se k tobě
utíkám, abys mi byla vůdkyní a rádkyní 
v tomto slzavém údolí. Vypros mi pro pře-
drahou Krev svého božského Syna odpuš-
tění hříchů, spásu duše a prostředky, abych
jí dosáhl. 

Vypros svaté Církvi vítězství nad nepřá-
teli a rozšíření království Ježíše Krista po 
celém světě. Amen. 

 

Církev se směje  

Na molu u moře sedí spolu Marie a Josef. 
Komíhají nohama ve vodě. Vedle nich se 
po hladině prochází nešťastný malý Ježíš 
a se slzami v očích říká: 

„Já se chci taky koupat!“ 
 

 

Kdo to byl?  
\ Byl ve vězení, protože způsobil svému 

pánu škodu. 
\ Pavel ho přijal za svého syna. 
\ Jeho dřívější otrokář ho měl přijmout 

jako svého bratra. 
 

Správná odpověď z minula:  
Knihu proroka Izaiáše – Sk 8,26-28  

V červnu 1942 byl Titus Brandsma poslán 
do koncentračního tábora Dachau. Co se 
stane potom? 
„V koncentračním táboře Dachau se ne-
zdrží dlouho. V té době byl již zcela vyčer-
pán; předtím byl vězněn v Scheveningenu 
(čtvrť v Haagu), Kleve a v Amersfoortu. Po 
příjezdu do koncentračního tábora Dachau 
se setkal s jedním spolubratrem, který se 
o něj chvíli staral, ale Titus byl zcela vyčer-
pán a nakonec 26. července 1942 zemřel 
smrtící injekcí. Mezitím se však objevily 
výzkumy, které o přesných okolnostech 
jeho smrti pochybují. V každém případě 
zemřel v důsledku tohoto uvěznění. Zda 
byl aktivně zabit, se můžeme jen dom-
nívat, ale nemáme o tom žádné jisté po-
znatky. 
 

Lze ho považovat za mučedníka? Byl zabit 
nebo ponechán na pospas smrti, jak při-
znal už Jan Pavel II., z odium fidei, tedy 
z nenávisti k víře? 
  

 
 

Ano, důvodem jeho uvěznění a nakonec 
deportace bylo to, že se postavil za kato-
lické chápání člověka, za víru, proti nacio-
nálně socialistické ideologii. A dokonce 
i ve svém posledním spise, který napsal 
ještě ve vězení a který po něm jeho trý-
znitelé, tedy národní socialisté, požado-
vali, se vyjádřil zcela jasně a velmi střízlivě, 
že katolická víra je neslučitelná s národ-
ním socialismem. I zde dal znovu a zře-
telně najevo svůj postoj. Nicméně – a to 
myslím stojí za zmínku – velmi silně roz-
lišoval mezi nacistickou ideologií a němec-
kým národem a vždy přikládal velký vý-
znam tomu, že se zasazoval o smíření a 
mír. I v době okupace a v posledních měsí-
cích svého života se vždy velmi usilovně 
modlil za Nizozemsko a Německo a za 
usmíření těchto národů; to jsou také jeho 
závěrečná slova v tomto posledním doku-
mentu, který se nám o něm zachoval. 

 

Co nás dnes na Titovi Brandsmovi může 
přitahovat? 

Ve svých spisech je významný ve dvou 
ohledech. Jeden z nich se týká chápání či 
 

 





 
 

29. V. 

Ústí 7:00 

Hranice 
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Potštát 11:00 
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30. V. 

Hranice 8:00 
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DS 
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Úterý 
31. V. 

Hranice 7:00 
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1. VI. 

Hranice 17:30 
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Čtvrtek 
2. VI. 
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Sobota 
4. VI. 

Ústí 8:00 
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5. VI. 
 

Sbírka  
na církevní školy 

Ústí 7:00 
 

Hranice 

8:30 
 

10:00 
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Potštát 8:00 
 

Partutovice 9:30 
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