
Odpověď nedělního žalmu: 

Má duše po tobě žízní,  
Hospodine, Bože můj! 

 
 

Kapka rosy z Božího slova: Jistě i já jsem občas otázán (tě-
mito či jinými slovy), za koho pokládám Ježíše. Jsem 
ochotný o něm svědčit jako o svém Pánu a Vykupiteli 
i v nevěřícím prostředí? 

Evangelium z neděle Lk 9,18-24

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
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PASTÝŘSKÝ LIST K UKONČENÍ 
DIECÉZNÍ ETAPY SYNODY  

O SYNODALITĚ 
 

Milé sestry a bratři, 
především chci v této chvíli upřímně po-

děkovat všem, kteří přijali výzvu papeže 
Františka a zapojili se do práce synodních 
kroužků. Zvláštní poděkování patří diecéz-
nímu týmu za velkou práci, kterou odvedli 
ve skvělé kvalitě. 

Mám radost, že se do práce v synodálních 
kroužcích zapojilo tolik lidí, kteří udělali 
zkušenost synodality, která je duchovní 
skutečností, protože jde o společnou mod-
litbu a společné naslouchání Božímu hlasu, 
o společné hledání Boží vůle. Mnozí jste 
udělali zkušenost s působením Ducha Sva-
tého, který vytváří církevní společenství 
z těch, kteří se jím nechají vést. Za tento 
veliký dar děkuji Pánu Bohu a právě v něm 
vidím velikou naději pro naši diecézi. 

Chladné statistiky ukazují poměrně smut-
ná čísla, například za poslední léta klesl 
v diecézi počet účastníků na bohoslužbách 
ze 115 tisíc v roce 2000 na 75 tisíc v roce 
2017, klesl počet pokřtěných i počet dětí 
u prvního sv. přijímání. Počet biřmovanců 
klesl z 2 tisíc na 1 tisíc. Kněžský seminář je 
téměř prázdný. Vidím únavu mnoha kněží, 
kteří často přes všechnu svou námahu ne-
vidí plody své práce, které by přinášely 
radost. Vedle toho vidíme mnoho plodné 
námahy v řadě farností, které se krásně 
rozrůstají, úžasnou práci církevních škol a 
obdivuhodný rozvoj církevní Charity. 

Do synodální práce se zapojilo přes pět 
tisíc lidí a potěšitelné je, že největší věková 
skupina účastníků byla od 30 do 60 let. 
V tom vidím velkou naději. 

Syntéza jednotlivých výstupů z kroužků 
poukázala kriticky na řadu skutečností, ale 
taky ukázala velkou sílu touhy a ochoty 
nasadit se pro obnovu církve, či se aspoň 
připojit. Pro správné přijetí syntézy je zá-
sadně důležitý postoj lásky, která se nebojí 
kritiky, ale dívá se do textu jako do zrcadla 
diecéze. Ne všechno se týká konkrétní far-
nosti nebo konkrétního kněze. Nesmíme 
všechnu kritiku vztahovat na sebe, ale ani 
nesmíme říkat, že všechno se týká jen ji-
ných, nýbrž v pokoře se ptát, jestli se něco 
z řečeného netýká aspoň z části také mě. 
Nejednou se ukáže, že kněží i laici volají po 
stejné věci, ale chyba je někde v komu-
nikaci či způsobu vidění. Zásadní je otázka: 
Co ode mě žádá Bůh? Co bych z mé strany 
mohl udělat pro zlepšení? Musím trpělivě 
počítat s postupnými kroky a hledat spo-

POUTNÍ ZÁJEZD DO ŘECKA 
po stopách sv. Pavla, sv. Ondřeje 

a sv. Cyrila a Metoděje 
Egejská fáze činnosti sv. Pavla mapuje 

část druhé a třetí misijní cesty apoštola 
národů na evropský kontinent. Pokrývá 
časová úsek r. 49 – 60 n. l. V této době sv. 
Pavel napsal většinu svých listů, které 
poskytují obraz o jeho neúnavném šíření 
křesťanství v pohanských krajích. 

Poutník se víc obeznámí nejen s osobností
sv. Pavla, ale i s širokým kulturně historic-
kým spektrem navštívené oblasti a navštíví 
místa spojená s misijním působením sva-
tých Cyrila a Metoděje. 

 

Termín: 22. 10. – 29. 10. 2022 
Cena: 29 300 Kč 
Doprava: letecky 
Průvodce: Tomáš Torkoš 
 

Cena zahrnuje: 
- autobusovou dopravu na letiště do Vídně 
a zpět, letenky se všemi poplatky (Vídeň –
Thesalonika, Atény – Vídeň) 
- autobusová doprava podle programu 
- 7x hotelové ubytování se snídaněmi a 
večeřemi 
- průvodce 
- pojištění CK proti úpadku 
 

Cena nezahrnuje: 
- cestovní pojištění (nutné sjednat si indi-
viduálně), musí zahrnovat léčebné výlohy 
spojené s onemocněním Covid-19, doporu-
čujeme pojistit si i storno zájezdu pro pří-
pad onemocnění před nástupem na zájezd 
- vstupy do památek (cca 60,- Euro) 
 

 Prosíme, zájemce, aby se nezávazně při-
hlásili u P. Františka, abychom věděli, zda 
je o pouť zájem. K dispozici je i program
pro jednotlivé dny.  
 

PODĚKOVÁNÍ 
 Milovaní farníci, bratři a sestry, 
rád bych Vám všem poděkoval za Vaše 
modlitby a přání u příležitosti mého život-
ního jubilea. Upřímné PÁN BŮH ZAPLAŤ! 
Děkuji za varhanní doprovod, za zpěvy, ale 
také hudebníkům za jejich doprovod, mi-
nistrantům a také všem, kdo pomohli při 
zajištění občerstvení… Na koho jsem za-
pomněl, i tomu děkuji. Ať dobrotivý Bůh je 
tou nejlepší odměnou. 
 Sbírka při děkovné bohoslužbě byla urče-
na na novou kuchyň, která se bude realizo-
vat během prázdnin (dá-li Bůh). Díky Vaší 
štědrosti se vybralo Kč 67.000,-- Pán Bůh 
zaplať! 

 

Biblická hádanka 
 

Jak starý byl Adam, když zemřel? 
 

Správná odpověď z minula:  
Pavel (ostatní jsou uvedeni) – Ez 7,6; Sk 5,34; 
Tit 3,13 

jence. Musíme rozlišit, co je řešitelné ve far-
nosti, co v diecézi, co patří na světovou úro-
veň. Některé věci můžeme začít ve farnosti 
řešit hned. Na společném setkání synod-
ních kroužků, nebo jejích zástupců, s du-
chovním správcem a farní radou projevit 
ochotu ke společné otevřenosti vedení Du-
chem Svatým a ke spolupráci na jeho díle. 
Nesmíme při tom zapomenout, že metodou 
synodality se chceme řídit při všech dalších 
krocích, že nejde o demokracii, o názor vět-
šiny či vlivných lidí, ale o společné, stálé 
a pokorné hledání Boží vůle. 

Jednotlivé farnosti se od sebe někdy hod-
ně liší, proto se budou lišit i jejich priority. 
Společným cílem je pro všechny živé spole-
čenství, které vydává svědectví o živém 
Kristu. Někde už na cestě k takovému cíli 
urazili kus cesty a krásně rostou. Jinde se 
ukazuje, že kvůli objektivním příčinám, na-
příklad velkému vystěhovalectví z obce, ne-
mohou být plnohodnotným farním spole-
čenstvím, protože nemají žádné děti ani ro-
diny, a v budoucnu bude třeba hledat řešení 
ve spojení farností. Přesto už dnes, i když 
tam jde jen o několik starých lidí, mohou 
vytvářet živé společenství lásky, modlitby 
a spolupráce. Pán Ježíš řekl: „Kde jsou dva 
nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed 
nich.“ 

Neřekl, kde jich bude sto či tisíc, ani ne-
řekl, že musí jít o mladé a schopné lidi. On 
počítá s každým. Vedle toho musíme počí-
tat s lidskými předpoklady jako například, 
že děti a mládež k zdravému rozvoji své víry 
nutně potřebují společenství vrstevníků. 
Podobně je důležité pro křesťanskou rodinu 
mít společenství věřících rodin. Nemálo far-
ností však má podmínky pro vytvoření ži-
vého společenství, a přesto tam není. Tam 
je třeba se dívat na současnou situaci jako 
na velkou výzvu a hledat odpovědi. 

 

 
 

Vzhledem k rozdílnosti situace bude tře-
ba v různých farnostech začít z jiného kon-
ce, ale všude může jít o stejnou povznášející 
zkušenost spolupráce s Duchem Svatým na 
budování živé církve. 

Některými tématy se už zabývám s kněží-
mi. Nejprve já s děkany, pak děkani s kně- 
žími v děkanátech. Zabývali jsme se napří-
klad návrhem zavést povinné pastorační 
rady ve farnostech. Zatím jsme udělali roz-
hodnutí, že v příštím roce se při vizitaci far-
nosti vizitátor setká s farními radami. 

(dokončení příště) 
 

…abyste se podobali lidem, 
kteří čekají na svého pána, 
až se vrátí ze svatby, aby mu
hned otevřeli, když přijde a 
zatluče. 

Lk 12,36



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 19. VI. do 26. VI. 2022 

 
 

Kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

19. VI. 

Ústí 7:00 
P. Milan 

Za živé a † farníky 

Hranice 

8:30 
P. Milan 

Za živou a † rodinu Jandovu  

10:00 
P. Milan 

Za † tatínka, nemocnou maminku, za zdraví dcery Moniky, za 
rodiny Pavelkovu a Dvořáčkovu 

18:30 
P. František Za † rodiče Marii a Ladislava Šafaříkovy, živou rodinu a DVO 

Potštát 
horní kostel 

10:00 
P. František 

Slavnost Těla a Krve Páně 
Za živé a † obyvatele Potštátu 

Pondělí 
20. VI. 

sv. Silverius 
 

Adorační den Hranice 

Hranice 

13:00 
P. Milan Requiem za † Aloise Knoblocha  

17:30 
P. Milan Za † rodiče Tomčíkovy, sestru a švagra a DVO 

Hranice 
lázeňská kaple 

15:30 
P. František Na úmysl dárce 

Úterý 
21. VI. 

sv. Alois Gonzaga 
památka 

Hranice 

7:00 
P. František dantis 

14:00 
P. Milan Requiem za † Aleše Radu 

Středa 
22. VI. 

sv. Paulín 

Hranice 17:30 
P. Milan Za † rodiče Purgertovy a živou rodinu a DVO 

Ústí 19:00 
P. František Za † Ludmilu Šnejdrlovou, manžela a živou rodinu 

Čtvrtek 
23. VI. 

Narození sv. Jana 
Křtitele 
slavnost 

Hranice 17:30 
P. Milan 

Na poděkování PB a PM za společný život v manželství  
a vyprošení požehnání pro děti 

Partutovice 16:30 
P. František 

Za † Adolfa a Annu Brhelovy, rodiče, sourozence a živou 
rodinu a Vladimíra Biskupa a rodiče 

Potštát 18:00 
P. František 

Za † rodiče a za Boží ochranu a pomoc pro vnoučata  
a pravnoučata 

Pátek 
24. VI. 

Nejsvětějšího srdce 
Ježíšova 
slavnost 

Hranice 17:30 
P. František Za † Marii Synkovou a manžela Josefa Synka  

Partutovice 16:30 
P. Milan 

Za † Jaroslava Remeše, Boženu Haubeltovou, dvoje rodiče  
a živou rodinu 

Potštát 18:00 
P. Milan 

Za † Františka Šindlera, rodiče a celou † rodinu  
a za živou rodinu Šindlerovu, Bajerovu a DVO 

Sobota 
25. VI. 

Neposkvrněného srdce 
Panny Marie 

památka 

Hranice 8:00 
P. Milan 

Za obrácení a uzdravení manžela a ochranu PM pro rodinu 
Šindlerovu, Tvrdoňovu a Kučovu a za DVO 

 

 

 

26. VI. 

Ústí 10:00 
P. František 

Patrocinium sv. Petra a Pavla 
Na poděkování za 90 let života s prosbou  
o ochranu PM 

Hranice 

7:00 
P. Milan 

Za † Jana Dohnala a živou rodinu Těšíkovu  
a Dohnalovu 

8:30 
P. František 

Na poděkování za 80 let života a živou rodinu  
a DVO 

18:30 
P. František Za živé a † farníky 

Lipná 11:00 
P. Milan 

Patrocinium Narození sv. Jana Křtitele 
Za spoluobčany, kteří zahynuli na silnicích 

Partutovice 9:30 
P. Milan Za † Františka Haitla, manželku a dva vnuky 

 

\  Adorační den pro farnost Hranice na M. 
připadá na pondělí 20. června. Ve 14 h. bude 
vystavena Nejsvětější Svátost Oltářní k 
soukromé adoraci až do 17:00 hod., kdy 
začne společná adorace, zakončená svá-
tostným požehnáním. V 17:30 h. bude mše 
svatá. Je to také den modliteb za bohoslovce. 
Ráno mše svatá nebude. 

\ Srdečně zveme na povídání a opékání na 
farní zahradě v Hranicích, které se usku-
teční v sobotu 25. června od 15:00 hod. Více 
informací na plakátu. 
 

\ Kněžské svěcení bude v olomoucké 
katedrále v sobotu 25. VI. Pamatujme na 
novokněze v modlitbě. 

Ohlášky 
\ Modlitební Triduum Modliteb matek
proběhne ve dnech 22. - 24. června. V pátek 
se sejdeme k modlitbám po večerní mši 
svaté, v sobotu po ranní mši svaté a v neděli 
v 17:30 h. Zveme nejen maminky, ale také 
tatínky, babičky, dědečky i ostatní. 
 
 
 


