
Odpověď nedělního žalmu: 

Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem 
 

 

Kapka rosy z Božího slova: Také evangelium připomíná, 
že služba Bohu je náročná. Zároveň ale mohu vnímat, že 
Ježíš povolává každého jiným způsobem a na každého 
má jiné nároky. Nemusím tedy mít strach odpovědět 
kladně na Pánovo pozvání: „Pojď za mnou!“ On po mně 
nebude vyžadovat nic, co bych s jeho pomocí nemohl 
uskutečnit. 

Evangelium z neděle Lk 9,51-62

 

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník II.            číslo 26.            26. červen 2022  

 

 
 
 
 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 
  

 
 

PASTÝŘSKÝ LIST K UKONČENÍ 
DIECÉZNÍ ETAPY SYNODY  

O SYNODALITĚ 
 

(dokončení z minulého čísla) 
Některé úvahy ukazují, že při hledání 

správných řešení budeme muset jít do 
daleko větší hloubky. Mnozí volají po ra-
dostnější bohoslužbě, což je dobře, ale k ve-
likonoční radosti se jde přes Kalvárii, a o 
oběti se nedá mlčet. Kristus bez kříže by 
nebyl Spasitel. Někteří chtějí snížit mravní 
nároky, ale ty nestanovili lidé, nýbrž Kris-
tus. Mnozí kritizují kněze, ale nikdo rodiny, 
a přitom kněží jsou takoví, jak je vychovaly 
rodiny. Někteří myslí, že svěcení ženatých 
mužů na kněze vyřeší nedostatek kněží. 
Hlubší rozbor však ukazuje, že základním 
problémem není celibát, ale nedostatek 
chuti žít pro druhé, či chybějící smysl pro 
službu a oběť, že mládež vyrůstající v blaho-
bytu a hledající kariéru se těžko rozhoduje 
pro povolání, které není atraktivní ani oce-
ňované. Smysl pro službu druhým či schop-
nost vycházet s druhými se pěstuje od dět-
ství v rodině. Bez zkušenosti s dobrým otcem
v rodině se mladík těžko učí být duchovním 
otcem a budovatelem farního společenství. 
Teď není prostor k hlubšímu studiu tohoto 
tématu. Uvádím ho jen jako příklad problé-
mu, jehož řešení bude vyžadovat mnoho 
odvahy a široké spolupráce, abychom ne-
zůstali jako bezradní v začarovaném kruhu.

Velké zapojení věřících středního věku i 
mladých lidí do práce synodálních kroužků
mi dává velkou naději, protože dobré vý-
sledky se mohou ukázat jen tehdy, když 
začnou všichni najednou. Když totiž mladí 
rodiče přijmou více dětí a dobře je vycho-
vají, když mladí muži ukáží velkorysost a 
odvahu nabídnout se Bohu do kněžské služ-
by, když kritici raději pomohou a farníci 
převezmou svůj díl odpovědnosti za služby 
ve farnosti či údržbu kostela, když kněží 
s pokorným vědomím svých chyb a nedo-
statků budou ukazovat trpělivost a vyzařo-
vat radost z Boha. Když se všichni rozhod-
nou začít u sebe. 

Některé návrhy prozrazují, že ne všichni 
věřící vědí o některých věcech, které dávno
v diecézi fungují. To volá po vysvětlující 
informaci. Navrhuji lépe využít diecézního 
časopisu Oldin, udělat z něj hlavní infor-
mační kanál ke sněmovním kroužkům a 
všem, kteří mají zájem o život místní církve. 
Budou se v něm podávat žádané informace 
ve větší míře, odpovídat na dotazy a taky 
sdělovat zkušenosti dobré praxe z farností. 
Tak úsilí jedněch může povzbudit druhé. 

ních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem 
se osobně nesetkal. Díky jeho službě se 
křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo 
se světovým náboženstvím. 

Sloupy církve – jak je nazýváme. O církvi 
v Krédu vyznáváme, že je „jedna, svatá, 
všeobecná a apoštolská“. Apoštolové a apoš-
tolství tak patří k podstatě církve. Na po-
čátku Petrova života s Kristem stojí Ježí-
šovo povolání být s ním, jít za ním a u Pavla 
Ježíšovo mocné světlo a otázka „Proč mě 
pronásleduješ?“. Víme také, že slovo apoš-
tol znamená „poslaný“, což o našich dneš-
ních světcích platí bezezbytku. Hlásali evan-
gelium až k prolití krve. Apoštolem je však 
i ten, kdo se ke Kristu neustále vrací, aby 
s ním na opuštěném místě nebo v samotě 
vězení sdílel radosti svého poslání. Do cír-
kve jsme byli ve křtu povoláni i my, každý 
zcela originálním způsobem. Pokud je na-
še víra v tuto apoštolskou církev oprav-
dová, pak i my máme být s Kristem, nést 
evangelium ve věrném svědectví a všechno
své úsilí zaměřovat jenom na něj. 

 

 
 

Říci Pánu: „Miluji tě!“ ve chvíli radostného 
překvapení může být poměrně snadné. Ale 
láska není jen nadšení a prvé vyznání. Ke 
skutečné kvalitě a velikosti roste ve zkou-
škách. Těch se dostalo apoštolům Petrovi a 
Pavlovi ve vrchovaté míře. Kořen jejich lás-
ky naštěstí nebyl jen v nadšení a obdivu, ale 
ve víře ve skutečnost, že Ježíš, kvůli které-
mu trpěli, je Mesiáš. Tedy zachránce. Ani 
nám bez této víry a bez pochopení, co to 
vlastně znamená, že Ježíš je Mesiáš, nemusí 
ve zkouškách naše láska vydržet. Nebyli 
bychom první, kterým v trápeních „došel 
dech“ jejich lásky a důvěry ke Kristu. Proto 
je tak potřebné o dar víry a lásky prosit a 
vědět, že vytrvalost v obou těchto ctnostech 
není jen věcí našeho rozhodnutí, ale také 
výsledkem dobře přijatého Božího obdaro-
vání. 

www.pastorace.cz
  

Biblická hádanka 
 

Jak se jmenovali Abrahámovi sourozenci?
 

Správná odpověď z minula:  
930 let – Gn 5,5 

Povzbuzení a dobrých příkladů není nik-
dy dost. Stručné zpracování písemných vý-
stupů z kroužků najdete v Oldinu i na we-
bových stránkách arcidiecéze. 

S vděčností žehná každému z Vás 
arcibiskup Jan 

 

DIECÉZE SE BUDE LOUČIT  
S ARCIBISKUPEM JANEM 

Poděkování za službu pro diecézi a rozlou-
čení s Msgrem Janem Graubnerem bude při 
mši svaté ve čtvrtek 30. června v 17:00 hod. 
v olomoucké katedrále sv. Václava.  

Chceme mu vyprosit hojnost Božích mi-
lostí pro službu arcibiskupa pražského a 
přimase českého.  

Msgre. Jan Graubner 
bude uveden na svato-
vojtěšský stolec 2. čer-
vence 2022 v 10:00 h. 
 v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha. 

V 18:00 hodin se no-
vý arcibiskup pomodlí 
za arcidiecézi u mari-
ánského sloupu na Sta-
roměstském náměstí. 

 
 

 

DVA SLOUPY CÍRKVE –  
RYBÁŘ A UČENEC 

Petr a Pavel – dva sloupy církve – rybář a 
učenec – skála a učitel pohanů – oba ukazují 
svou lásku ke Kristu svým životem  
 

Pohled na sv. Petra a Pavla může dodat 
důvěry každému z nás. Ani jeden z nich 
nebyl bezchybný... Ale oba byli vybaveni 
silou k životu a poslání... 

Svatý Petr je nejvýznamnější Ježíšův apoš-
tol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako 
prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou 
smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, 
byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou 
v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše 
a následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: „Ty 
jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou 
církev“ (Mt 16,18). Tato slova ze Šimona 
učinila Petra (řecké slovo „petra“ znamená 
„skála“) a později první hlavu církve. 
 Svatý Pavel je považován za prvního vel-
kého misionáře světa. Svatý Pavel - Pavel 
z Tarsu – apoštol národů – hebrejsky Šavel, 
je jedna z nejdůležitějších postav Bible No-
vého Zákona. Byl původně horlivým proná-
sledovatelem křesťanů. Ale na jedné své 
cestě proti křesťanům do Damašku prožil 
mystické setkání s Kristem a sám se obrá-
til na křesťanskou víru. Stal se pak naopak 
horlivým zvěstovatelem křesťanství a je 
označován jako „apoštol národů“. Je počí-
tán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původ- 
 

Znak nového 
pražského 

arcibiskupa 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 26. VI. do 3. VII. 2022 

 
 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 

 

 

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 

Pondělí 
27. VI. 

sv. Cyril Alexandrijský 

Hranice 8:00 
P. František 

Za † syny, rodiče z obou stran a DVO a za hojnost darů 
DS vnukům Jaroslavovi a Tomášovi a vnučce Lence, 
pravnoučatům, ochranu PM a BP pro celou rodinu 
Pečeňovu 

Hranice 
DS 

9:30 
Bratr 

Jaroslav 
Bohoslužba slova se sv. přijímáním 

Úterý 
28. VI. 

sv. Irenej 
památka 

Hranice 7:00 
P. František dantis 

Středa 
29. VI. 

sv. Petr a Pavel 
slavnost 

Hranice 17:30 
P. František Za † Ing. Josefa Vaculu při výročí nedožitých 75 let 

--- --- --- 

Čtvrtek 
30. VI. 

Výročí posvěcení 
olomoucké katedrály 

svátek 

Hranice 7:00 
P. František Za † Josefa Tomčíka a manželku a DVO 

--- --- --- 

Pátek 
1. VII. 

První pátek 

Hranice 17:30 
P. František 

Za nenarozené a týrané děti, jejich rodiny  
a DVO 

--- --- --- 

Sobota 
2. VII. 
sv. Ota 

Hranice 8:00 
P. František Za Boží pomoc a šťastnou hodinu smrti 

 
 

3. VII. 
 

Měsíční sbírka 

Ústí 7:00 
P. Milan 

Za † Ludmilu Markovou, manžela, sestru  
a živou rodinu 

Hranice 

8:30 
P. Milan 

Za † manžela, sourozence, rodiče z obou stran a na 
poděkování za dar zdraví 

10:00 
P. Milan 

Za † vnuka, tatínka a živou rodinu 

18:30 
P. František 

Za † manžela Bohuslava Honse, za živou rodinu Honsovu, 
Jančíkovu, Buzinisovu  
a DVO 

Potštát 8:00 
P. František Za † Žofii Sikora, rodiče a DVO 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Jozefa a Ludmilu Jahnovy, na poděkování za dar 
zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu 

 

\ Novým kaplanem, ustanoveným od 1. VII. 
pro hranickou farnost (rovněž i pro Potštát 
a Partutovice), je novokněz P. Pavel Fiala. 
Primiční mši svatou bude sloužit 3. VII. v 15 
h. ve Křtomili (blízko Bystřice p/H). 

\ První pátek v měsíci budeme prožívat 
v tomto týdnu. V děkanském kostele v Hra-
nicích bude od 12 hod. vystavena Nejsvětější 
Svátost Oltářní až do večerní mše svaté. 
Svátost smíření můžete přijmout od 16:30 h.
 

Ohlášky 
 

\ Koncert skupiny GOOD WORK bude 
26. VI. 2022 v 15:15 hod. na výletišti v Ústí. 
 

\ P. Milan má celý týden dovolenou. 
 
 
 
 


