
Odpověď nedělního žalmu: 

Pane, tys nám býval útočištěm  
od pokolení do pokolení! 

 

Kapka rosy z Božího slova: Lidská chytrost nejednou 
vede k takové marnosti, o jaké mluvil Kazatel v prvním 
čtení. Člověk, který hromadí bohatství a není bohatý 
před Bohem, je v dnešním evangeliu nazván tvrdým slo-
vem blázen. 

Evangelium z neděle Lk 12,13-21 
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DIVOTVŮRCE Z LIBANONU (2. část) 
sv. Charbel Makhlouf (dokončení) 

Divů kolem Charbela Makhloufa přibý-
valo. Když zestárl, pracovali kolem poustev-
ny jiní a on sám měl od r. 1896 pomocníka. 
O dva roky později v polovině prosince one-
mocněl nachlazením a pak po proměňová-
ní omdlel u oltáře. Makarius jej odnesl do 
cely, jemu se pak ještě podařilo vstát a do-
končit liturgii. Velmi trpěl, ale celý šťastný 
své utrpení obětoval. Krátce před štědrým 
dnem přijal svátost pomazání nemocných. 
K jeho posledním slovům patřila modlitba: 
„Otče pravdy, Tvůj Syn je smírnou obětí. 
Jeho Krev vylévá se za mě, přijmi moji oběť.“
Při následném záchvatu mrtvice 24. prosince
1898 skonal. 

Po jeho pohřbu někteří setrvávali u hro-
bu až do noci a viděli, jak z hrobu vystupuje
jasná záře. V dalších dnech lidé poznali, že 
laskavý přítel, který odešel do Boží náruče 
je jim nadále nápomocný. 

Po 23 letech lijáky zpustošily klášterní hřbi-
tov a proto bylo rozhodnuto o vyzdvižení 
ostatků otce Charbela. V bahně bylo obje-
veno jeho tělo pokryté hustou vrstvou 
plísně. Po jejím odstranění se objevilo tělo 
zcela neporušené, dokonce bez mrtvolné 
strnulosti. Když ho uložili do rakve v jedné 
z cel, vypadal jako spící. Ráno však prý na-
šli opět znečištěnou mrtvolu čpící potem. 
Po novém mytí se pot opakoval, avšak vzdo-
rování těla proti zákonu přírody setrvávalo. 

K pohřbení v klášterní kryptě došlo 24. 7. 
1927. V únoru 1950 si jeden mnich všiml, že 
mezi kameny prosakuje hustá světle 
červená tekutina. Po otevření hrobky bylo 
zjištěno, že načervenalé myro vytéká z těla 
nepodléhajícího rozkladu. V místě pak za-
čalo docházet k zázračným uzdravením 
poutníků. Uvádí se, že slepí viděli, hluší 
slyšeli a ochrnutí chodili. Hříšníci se obra-
celi a věřící odcházeli posilněni ve víře. Hrob
se stal poutním místem nejen katolíků, ale 
i pravo-slavných a mohamedánů. 

V červnu 1950 byl u Charbelovy poustev-
ny fotografován řeholník z Libanonu se 
čtyřmi svými žáky a na vyvolaném snímku 
byla před skupinkou vidět postava otce 
Charbela, který prý nikdy nebyl za života 
fotografován. 

Charbel Makhlouf byl papežem Pavlem 
VI. blahořečen 5. 12. 1965 a 9. 10. 1977 od 
něj kanonizován. 

MODLITBA 
Bože, Tys povolal svého svatého kněze 

Šarbela k mimořádné kázni uprostřed stro-
hosti pouště a jeho srdce jsi naplnil veš-
kerou ctností; dej nám, prosíme, abychom i 
my následovali Krista v jeho utrpení kříže a 
dosáhli jeho věčného království. Prosíme o 
to skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

www.catholica.cz

la pozemští, docela zvířecí. A myslí jen na 
dočasné věci jako onen lakomec, který při-
jímal poslední pomazání. Když mu byl po-
dán stříbrný kříž k políbení, zvolal: „Ten 
kříž váží jistě jedenáct uncí.“ 

Kdyby byl v nebi 
možný den bez kla-
nění Bohu, nebylo by 
to už nebe. A kdyby se
ubozí zatracenci bez 
ohledu na svá muka 
klaněli Bohu, nebylo 
by už žádné peklo.
Ach, měli by pak srd-
ce k milování Boha, 
jazyk k jeho chvále –
 

k tomu také byli určeni. Teď se však od-
soudili k tomu, že ho budou proklínat po 
celou věčnost. Kdyby mohli doufat, že se 
jednou po jedinou minutu budou moci mod-
lit, očekávali by tuto minutu s takovou ne-
trpělivostí, že by to zmírnilo jejich muka. 

Otče náš, jenž jsi na nebesích. Ach, jak 
krásné je, milé děti, mít Otce v nebi. Přijď 
království tvé. Když nechám dobrého Boha 
ve svém srdci kralovat, nechá mě on jed-
nou kralovat ve své slávě. Buď vůle tvá. Nic 
není tak milé jako činit vůli Boží a zároveň 
nic není tak dokonalé. Abychom konali do-
bře to, co konat máme, musíme to dělat tak, 
jak chce Bůh, v dokonalé shodě s jeho 
úmysly. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. 
Máme duši a tělo. Prosíme dobrého Boha za 
své ubohé smrtelné tělo a on dává vše, co je 
potřeba k zachování našeho života. Prosíme 
ale také za pokrm pro naši duši, která je 
naší nejkrásnější částí. Země je příliš malá, 
aby dokázala duši poskytnout to, co ji 
dovede naplnit. Lační po Bohu a jen Bůh ji 
může nasytit. Proto pro Boha nebylo příliš 
zatěžko, když zůstal zde na zemi a přijal na 
sebe tělo, aby se stalo po-travou našich 
duší. „Mé Tělo,“ řekl Pán, „je pravý pokrm. 
Chléb, který vám dám, je mé Tělo obětované 
za spásu světa.“ Chléb duší je ve svato-
stánku. Svatostánek je spižírna křesťanů. 
Ach, jak je krásné, milé děti, když kněz 
pozdvihuje hostii a ukazuje ji. Naše duše 
může říci: „Toto je můj pokrm.“ Ach, milé 
děti, jsme příliš šťastní. Teprve v nebi to 
přiměřeně poznáme. Ach, jak málo to nyní 
chápeme. 

www.fatym.com
 

Biblická hádanka 
 

Jak stará musela být vdova, aby o ni v pr-
votní církvi pečovali? 

   

Správná odpověď z minula:  

Petr – Jn 21,20-22  

PROMLUVA O MODLITBĚ 
sv. Jan Maria Vianney 

Hleďte, milé děti, poklad křesťana není 
na zemi, je v nebi. Naše mysl má vždy 
směřovat tam, kde je náš poklad. 

Člověk má krásný úkol, totiž modlit se a 
milovat. Modlete se tedy a milujte. V tom 
je blaženost člověka. Modlitba není nic 
jiného než spojení s Bohem. Kdo má čisté 
srdce a je s Bohem spojen, ten v sobě 
pociťuje balzám, sladkost, která pl-ní 
rozkoší, světlo, které vždy osvěcuje. V 
tomto těsném spojení jsou Bůh a duše 
jako dva dohromady slité kusy vosku. 
Nelze je už rozdělit. Toto spojení Boha se 
svým maličkým tvorem je něco velmi 
krásného. Je to štěstí, které nedokážeme 
pochopit. 

Byli bychom zasloužili, abychom se ne-
směli modlit. Ale Bůh nám to ve své do-
brotivosti dovolil, smíme k němu mluvit. 
Naše modlitba je kadidlo, které přijímá s 
největším zalíbením. 

Máte malé srdce, milé děti, ale modlit-
ba je zvětšuje a uschopňuje milovat Bo-
ha. Modlitba je předtuchou ráje. Nikdy 
nás nenechává bez odezvy. Je medem, 
který teče do duše a všechno oslazuje. Při 
dobré modlitbě se bolesti rozpouštějí 
jako sníh na slunci. 

Modlitba nechává čas rychle ubíhat, a 
to tak příjemně, že jeho trvání ani nepo-
zorujeme. Když jednou byli skoro všichni 
faráři v okolí nemocní, musel jsem je za-
stupovat, takže jsem toho hodně nacho-
dil. Po cestě jsem se stále modlil k dobré-
mu Bohu a ujišťuji vás, že jsem neměl 
pražádnou dlouhou chvíli. 

Mnozí se ponořují do modlitby jako ry-
ba do vody. Protože jsou zcela v dobrém 
Bohu, v jejich srdci není žádná překážka. 
Ach, jak velice miluji, tak šlechetné srd-
ce. Sv. František z Assisi a svatá Koletta
viděli našeho Pána a mluvili s ním tak, 
jako my vzájemně spolu mluvíme. Ale 
kolikrát jdeme do kostela a ani nevíme, 
proč tam jdeme, za co chceme prosit. A 
přece každý velmi dobře ví, když k ně-
komu jde, proč k němu jde. U mnohých se 
zdá, jako by říkali dobrému Bohu: „Chci s 
tebou promluvit jen dvě slova, abych zas 
brzy od tebe odešel.“ Myslím často na to, 
že když se klaníme svému Pánu, dosáhli 
bychom všeho, oč prosíme, kdybychom 
ho prosili s hodně živou ví-rou a hodně 
čistým srdcem. Ale právě naopak býváme
bez víry, bez naděje, bez touhy a bez 
lásky! 

V člověku jsou dva hlasy: hlas anděla a 
hlas zvířete. Hlas anděla je modlitba. 
Hlas zvířete je hřích. Ti, kdo se nemodlí, 
zahrabávají se do země jako krtek, který 
si dělá díru, aby se v ní schoval. Jsou zce-
 
 



\ �Do stavu manželského hodlají vstoupit 
před tváří Boží v pátek 5. VIII. ve 12 hod. ve 
farním kostele sv. Mikuláše v Partutovi-
cích pan Marek Hercík z Partutovic a sleč-
na Kristýna Veselá z Partutovic. A v sobotu 
6. VIII. ve 13 hod. ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele v Čechách pod Košířem pan Martin 
Bláha z Hranic a slečna Barbora Kaštovská z 
Hranic. Přejeme a vyprošujeme do společ-né 
cesty životem stálé Boží požehnání, ochranu 
a pomoc. 

POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 31. VII. do 7. VIII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

31. VII. 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za † rodiče Bohumilu a Emila Zábranských  
a Rudolfa Nováka. 

10:00 
P. Pavel 

Za † manžela, rodiče, švagrovou a DVO. 

18:30 
P. František Za † rodiče Ignáce a Libuši Večerkovy. 

Potštát 8:00 
P. František Na úmysl dárce. 

Partutovice 9:30 
P. František Dle zápisu v kostele. 

Pondělí 
1. VIII. 

sv. Alfons z Liguori 
památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † manžela, jeho sourozence a rodiče. 

Hranice 
Lázeňská kaple 

15:30 
P. Pavel 

Za rodinu Staufčíkovu, Fryštákovu  
a Bartošovu a dar zdraví. 

Úterý 
2. VIII. 

sv. Eusebius 

Hranice 7:00 
P. František Dantis. 

Středa 
3. VIII. 

sv. Lydie 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za živé a † členy živého růžence a DVO. 

--- ---  

Čtvrtek 
4. VIII. 

sv. Jan Maria Vianney 
památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Na poděkování Bohu za 18 let života vnučky  
a 50 let syna, pomoc Boží a ochranu Panny Marie  
pro živou rodinu. 

--- ---  

Pátek 
5. VIII. 

sv. Jana Františka  
de Chantal 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za nenarozené děti, za které se v rodinách nemodlí  
a za DVO.  

--- ---  

Sobota 
6. VIII. 

Proměnění Páně 
svátek 

Ústí 8:00 
P. Pavel 

Za † Jaroslava Janovského, manželku, rodiče  
z obou stran, duše v očistci a živou rodinu. 

 
 

7. VIII. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Františka Bagara, manželku, živou rodinu a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. František Za živou rodinu Naiserovu. 

10:00 
P. František 

Za živou a † rodinu Hašovu, Boulovu  
a Súsovu. 

18:30 
P. Pavel 

Za † rodiče Ryškovy a Mizerovy a za zdraví celé rodiny  
a DVO.  

Potštát 8:00 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Za živé a † farníky. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Informátor Candela vychází pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát. Náklady pro tištěnou verzi Kč 5,-- 
P. František Dostál, děkan (tel. 733 742 872)   \   P. Pavel Fiala, kaplan (tel. 733 742 862)   \   http://farnost-hranice.cz/ 

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

\ Opékání a povídání na farní zahradě 
v Hranicích bude v sobotu 13. srpna od 
15 hod. Pro děti bude připraven koutek 
s hračkami a pro starší děti hra. Špekáč-
ky, chleba a pivo s sebou… nealko, kečup 
a hořčice bude. 

Ohlášky 
 

\ Dne 2. srpna je možné ve farních a ka-
tedrálních kostelech získat úplné odpus-
tky tzv. „Porciunkule“. K získání odpus-
tků je předepsaná návštěva kostela spo-
jená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vy-
znáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho 
je třeba splnit tři podmínky: svatou zpo-
věď (dva týdny před nebo dva týdny po), 
svaté přijímání a modlitbu na úmysl 
Svatého otce. 
 


