
Odpověď nedělního žalmu: 

Jděte do celého světa 
a hlásejte evangelium 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš nikdy neodpovídá na zvě-
davé otázky. Ani v dnešním úryvku z Lukášova evangelia 
se nezabývá tím, kolik že lidí bude vlastně spasených. 
Vybízí k tomu, co je pro každého člověka podstatné: ty sám 
se snaž vejít úzkými dveřmi! 

Evangelium z neděle Lk 13, 22-30 

21. neděle v mezidobí 
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POZDRAV Z DOVOLENÉ 
 

Milovaní farníci, bratři a sestry, 
rád Vás všechny zdravím touto cestou z do-
volené, kterou trávím v Moravském Žižko-
vě. Jsme tu ve skupince dvaceti lidí (již tře-
tím rokem) a vyjíždíme na kole, ale i auta-
ma na výlety. 
 Před nedávnem mi jeden farník říkal, že 
bych mohl napsat něco osobního do Can-
dely. A tak mě napadlo, že právě dovolená 
je takovou vhodnou příležitostí. O čem Vám
napsat?  Přemýšlel jsem od pondělka a vče-
ra (ve čtvrtek) jsme byli navštívit Hustope-
če u Brna, kde jsme prožili krásný den. A 
dnes (v pátek) mi bylo jasné, o čem napsat.
 V Hustopečích jsme měli domluvenou ná-
vštěvu Mandlárny a degustaci Mandlovky. 
Byl jsem tam již podruhé a opět nám dělala 
celou degustaci majitelka paní Kateřina. Je 
to paní, která pochází z učitelské rodiny, a 
i ona se stala ředitelkou mateřské školy. 
Ale nakonec z koníčku se jí stalo zaměst-
nání. Mandlovice, které se začala věnovat 
před deseti lety, se vyráběla po domech a 
ona se rozhodla ji vyrábět „legálně“. Za tu 
dobu měla spoustu překážek. Kromě jiné-
ho, museli změnit název, protože podle na-
řízení EU alkohol s koncovkou -ice je pou-
ze pro destiláty z ovoce. Vzhledem k tomu,
že Mandlovice se vyrábí z vínovice a mace-
rovaných mandlí, museli začít používat 
nový název Mandlovka. Paní Kateřina nám 
udělala krásný průřez historií pěstování 
mandlí v Hustopečích, která sahá do 17. st. 
Největší rozmach nastal v padesátých le-
tech minulého století, kdy bylo rozhodnu-
to režimem, že Československo bude v man-
dlích soběstačné. Lokalita Hustopečí byla 
vytypována jako nejlepší. Bylo vysazeno 
50 tisíc mandloní. Úpadek nastal po revo-
luci. V současné době zůstalo asi 900 stro-
mů. Po degustaci jsem byl naplněn nejen 
pěti druhy mandlovky, které vyrábí, ale i 
velmi příjemným setkáním s paní Kateři-
nou. 
 Pak jsme se přesunuli do sklípku, kde jsme
měli večeři a popíjeli jsme příjemné víno. 
Součástí byla i ochutnávka „mandle“, což 
je mandlovka vyráběná jiným výrobcem. 
Celý dobrý dojem z krásného dne byl zka-
žen poznámkami paní, která nám vzorky 
nalívala a bylo na ní poznat, že je zahořklá 
a plná nenávisti vůči konkurenci Mandlár-
ny.  
 Proč o tom píšu? Ilustrativně je na tom 
vidět, co způsobuje nactiutrhání (vše, co 
člověk řekne, je pravda) a pomluva (k to-
mu, co je pravda si ještě něco přisadím).
Zkazí to krásně prožitý den… 
 Jinak je tu krásně a mám spoustu pěk-
ných zážitků. Přeji i Vám požehnané dny 
prázdnin. V modlitbě na Vás pamatuji a
všem žehnám 

P. František

protože tato tradice je živou vírou našich 
zemřelých. 

Nepřeměňujme ji v „tradicionalismus“, 
který je mrtvou vírou živých, jak jednou 
řekl jeden autor.  Udržováni těmi, kteří 
jsou našimi kořeny, jsme nyní na řadě my, 
abychom přinesli ovoce.  My jsme větve, 
které musí rozkvést a šířit nová semena 
dějin. Položme si tedy několik konkrétních 
otázek. Co mám dělat nyní jako součást 
dějin spásy, ve světle těch, kteří mě pře-
dešli a milovali mě?  Mám v dějinách jedi-
nečnou a nezastupitelnou roli: ale jakou 
stopu za sebou zanechám?  Co předávám 
těm, kteří přijdou po mně?  Co dávám ze 
sebe?  Často hodnotíme svůj život na zá-
kladě příjmů, typu kariéry, míry úspěchu a 
toho, jak nás vnímají ostatní.  To však 
nejsou životodárná kritéria.  Skutečná 
otázka zní: Dávám život?  Uvádím do dějin 
novou a obnovenou lásku, která tu dříve 
nebyla? Hlásám ve svém okolí evangelium?
Sloužím svobodně druhým tak, jak to pro 
mě dělali ti, kteří mě předešli?  Co dělám 
pro naši církev, naše město, naši společ-
nost?  Bratři a sestry, je snadné kritizovat, 
ale Bůh nechce, abychom byli pouhými 
kritiky systému nebo abychom byli uza-
vření a „zpátečničtí“, jak říká autor listu 
Židům (srov. 10, 39). Spíše chce, abychom 
byli řemeslníky nových dějin, tkalci na-
děje, staviteli budoucnosti, tvůrci pokoje. 
 Kéž se za nás Joachim a Anna přimlouva-
jí. Kéž nám pomohou vážit si dějin, které 
nám daly život, a z naší strany budovat 
dějiny, které život dávají.  Kéž nám připo-
mínají naši duchovní povinnost ctít naše 
prarodiče a starší lidi, vážit si jejich pří-
tomnosti mezi námi, abychom mohli vy-
tvářet lepší budoucnost.  Budoucnost, v níž 
nebudou starší lidé odloženi stranou, pro-
tože z „praktického“ hlediska „již nejsou 
užiteční“. Budoucnost, která nebude posu-
zovat hodnotu lidí jen podle toho, co do-
káží vyprodukovat.  Budoucnost, která ne-
bude lhostejná k potřebě starých lidí, aby 
se o ně někdo staral a naslouchal jim.  Bu-
doucnost, v níž se již nikdy nebude opa-
kovat historie násilí a marginalizace, 
kterou trpěli naši bratři a sestry z řad 
původních obyvatel.  Tato budoucnost je 
možná, pokud s Boží pomocí nepřerušíme 
pouto, které nás spojuje s těmi, kdo tu byli 
před námi, a pokud budeme podporovat 
dialog s těmi, kdo přijdou po nás.  Mladí a 
staří, prarodiče a vnuci, všichni společně.  
Pojďme společně kupředu a společně sně-
me. Nezapomínejme také na Pavlovu radu 
učedníkovi Timoteovi: Pamatuj na svou 
matku a babičku (srov. 2 Tim 1,5). 

www.vaticannews.va

 
 

NEJSME IZOLOVANÍ JEDINCI, 
NEJSME OSTROVY (2. část) 

 Zamysleme se nyní nad druhou důležitou 
věcí. Kromě toho, že jsme dětmi historie, 
kterou je třeba zachovat, jsme také autory 
historie, která se teprve bude psát.  Každý 
z nás může poznávat sám sebe, kým a čím 
je, poznamenán světlem i stíny a láskou, 
které se nám dostalo nebo nedostalo.  To 
je tajemství lidského života: všichni jsme 
něčí děti, zplozené a formované někým ji-
ným, ale když se staneme dospělými, jsme 
také povoláni dát život, být otcem, matkou 
nebo prarodičem někomu jinému. Když 
přemýšlíme o tom, jakými lidmi jsme dnes, 
co chceme udělat sami se sebou?  Praro-
diče, kteří tu byli před námi, staří lidé, 
kteří pro nás měli sny a naděje a přinesli 
pro nás velké oběti, nám kladou zásadní 
otázku: Jakou společnost chceme budo-
vat?  Z rukou těch, kteří nás předešli, jsme 
toho tolik dostali.  Co naopak chceme od-
kázat těm, kteří přijdou po nás?  „Růžovou 
vodu“, tedy zředěnou víru, nebo naopak ži-
vou víru?  Společnost založenou na osob-
ním zisku, nebo na bratrství?  Svět ve vál-
ce, nebo svět v míru?  Zdevastované stvo-
ření, nebo domov, který je i nadále pohos-
tinný? 

Nezapomínejme, že životodárná míza pu-
tuje od kořenů k větvím, k listům, ke kvě-
tům a pak k plodům stromu.  Autentická 
tradice se vyjadřuje v tomto vertikálním 
rozměru: zdola nahoru. Musíme být opatr-
ní, abychom neupadli do karikatury tradi-
ce, která není vertikální – od kořenů k 
plodům –, ale horizontální – dopředu a do-
zadu.  Takto pojatá tradice nás vede pouze 
k jakési „zpátečnické kultuře“, k útočišti 
sebestřednosti, která jednoduše zaškatul-
kuje současnost a uvězní ji v mentalitě, 
která říká: „Takhle jsme to dělali vždycky“. 
 V evangeliu, které jsme právě slyšeli, Je-
žíš říká učedníkům, že jsou blahoslavení, 
protože mohou vidět a slyšet to, v co mnozí 
proroci a spravedliví lidé mohli jen doufat 
(srov. Mt 13,16-17).  Mnoho lidí uvěřilo v Bo-
ží zaslíbení o příchodu Mesiáše, připravilo 
mu cestu a ohlásilo jeho příchod.  Nyní však, 
když Mesiáš přišel, jsou ti, kdo ho mohou 
vidět a slyšet, povoláni, aby ho přijali a 
zvěstovali jeho přítomnost uprostřed nás. 

Bratři a sestry, to platí i pro nás.  Ti, kteří 
nás předešli, nám předali vášeň, sílu a tou-
hu, plamen, který je na nás, abychom zno-
vu zažehli.  Nejde o to uchovat popel, ale 
znovu zažehnout oheň, který oni zapálili.  
Naši prarodiče a naši starší chtěli spra-
vedlivější, bratrštější a solidárnější svět a 
bojovali za to, aby nám dali budoucnost.  
Nyní je na nás, abychom je nezklamali.  Je 
na nás, abychom se chopili přijaté tradice, 
 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 21. VIII. do 28. VIII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

21. VIII. 

Ústí 7:00 
P. Jiří Šustek 

Za † Alenu Bagarovou, rodiče z obou stran  
a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Jiří Šustek 

Za † rodiče Pavla a Helenu Ambrusovy,  
† manžela Zdenka Losa a živou rodinu. 

10:00 
P. Jiří Šustek 

Za † manžela, sestru a rodiče s prosbou o Boží 
požehnání a dar zdraví pro rodinu.  

18:30 
P. Pavel Za živé a † farníky.  

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Za naše spoluobčany, kteří zahynuli na silnicích. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel 

Za † Marii Sňajdárkovou, manžela, rodiče, sourozence  
a ochranu PM a za živou rodinu.  

Pondělí 
22. VIII. 

Panna Maria Královna, 
památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † Mařenku Pavelkovou a DVO.  

Ústí 8:00 
P. František Dle zápisu v kostele. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel 

Na poděkování za dar 95 let života pana Zábranského.  

Úterý 
23. VIII. 

sv. Růžena z Limy 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
24. VIII. 

sv. Bartoloměje, 
apoštola, svátek 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za Žofii a Pavla Hornákovy a DVO. 

--- ---  

Čtvrtek 
25. VIII. 

sv. Benedikt a druhové 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za Pavla Staňka a živou a † rodinu.  

Potštát 17:30 
P. František 

Volný úmysl. 

Pátek 
26. VIII. 

ct. Martin Středa 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Na poděkování PB za dar zdraví a za 55 let společného 
života. 

Ústí 8:00 
P. František 

Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 17:30 
P. František Volný úmysl. 

Sobota 
27. VIII. 

sv. Monika, památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † rodiče Hornákovy a Fekarovy † švagra Vladimíra  
a živou rodinu Vymětalovu.  

Zbrašov 14:00 
P. František Za živé a † farníky a občany Zbrašova. 

 
 

28. VIII. 

Ústí 7:00 
P. František  

Za † Marii Lukášovou, manžela, syna, dvoje 
rodiče, duše v očistci a živou rodinu. 

Hranice 
 

patrocinium 
kostela 

8:30 
P. František Za † rodiče a prarodiče Radovy a bratra Jana. 

10:00 
P. František Za † Zdeňku Vymětalovou a živou a † rodinu. 

18:30 
P. Pavel Na poděkování PB za dar života. 

Potštát 
patrocinium 

kostela 

8:00 
P. Pavel 

Za živé a † farníky. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Za † Adrianku Janíčkovou. 

 

 
 

 

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/ 

 

 

\ Farní den hranické farnosti bude 
v neděli 11. IX. od 14 hod. u Sokolovny. 
Jste všichni srdečně zváni.  
 
 

Ohlášky 
 

\ Žehnání aktovek bude při bohosluž-
bách příští neděli 28. VIII.   
 


