
Odpověď nedělního žalmu: 

Bože, ve své dobrotě ses  
postaral o chudáka 

 

Kapka rosy z Božího slova: I Pán Ježíš mluví ve dnešním 
evangeliu o pokoře. Nesmí to samozřejmě být postoj vypo-
čítavého člověka, který čeká, že nakonec bude přece jen 
oceněn. Pán mi připomíná, že mám s pokorou pomáhat i 
lidem chudým či postiženým. Odměnou za takovou upří-
mnou snahu bude vzkříšení spravedlivých. 

Evangelium z neděle  Lk 14,1.7-14
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SEZNAM POVOLENÉHO  

A ZAKÁZANÉHO 
 

Církev bývá naší společností nahlížena 
jako jedna z mnoha politických stran. Jako 
organizace, která se snaží prosadit svůj 
program, s nímž chce být hybnou silou ve 
společnosti, mít vliv a vážnost. A která pro 
realizaci svých cílů shání dobrovolníky a 
nové zájemce. 
 Program se jeví jako jednoduchý: boj pro-
ti potratům, proti eutanázii, proti antikon-
cepci, proti rozvodům; boj vedený s morál-
kou Desatera, která je ovšem především 
sexuální morálkou. Nový zákon je pak zá-
kladní učebnicí církve a je třeba jej číst v 
rejstříku povoleného a zakázaného. Pocti-
vé dodržování přikázání zajistí věřícím 
nebe, nedodržování vyústí v peklo. Poslá-
ním církve je pak přesvědčit co největší 
počet lidí o tom, že potraty, eutanázie a 
antikoncepce by měly být navždy zakázány.
 

 

Morálka bez mystiky je mrtvá klec 
 

Možná že úplně stejně své náboženství 
vnímala jedna skupinka Židů Kristovy do-
by. Mojžíšský zákon měl svých 613 přiká-
zání a v jedné chvíli zbožní Židé diskuto-
vali, které z nich je asi to největší. 
 Diskutující Židé nám připomínají mimo-
děk důležitou věc: to, že se vede debata na 
zbožné téma, ještě neznamená, že má smysl.
Podobně to, že tématem nějaké zbožné 
knihy tzv. duchovního autora jsou svatá 
jména, Pán Ježíš a Panna Maria, ještě ne-
znamená, že dotyčná kniha je dobrá. A po-
kud námětem malířského plátna je ten či 
jiný světec, rovněž to neznamená, že nejde 
o kýč. Ale zpět k tématu... 

Protože se zbožní Židé nemohli shodnout 
nebo proto, že neměli úplně čisté úmysly, 
přišli se svou otázkou za Ježíšem Kristem. 
„Které přikázání je největší? Potraty, nebo 
eutanázie? Mše zády k lidu, nebo zády k 
Bohu? Přijímání do ruky, nebo do úst, ve
stoje, nebo vkleče?“ Odpověď Ježíše Krista 
ale míří doprostřed, k podstatě vesmíru –
„Miluj Hospodina, svého Boha, z celého 
svého srdce, z celé své duše a ze všech 
svých sil. Toto je první přikázání a toto je, 
člověče, zadání tvého života“ (srov. Mk 12,28-

31). Morálka bez mystiky je mrtvá klec.
  
 

ha o odpuštění a vyznej se z toho, ale neza-
stavuj se, běž dál vpřed. Nový zákon pak 
není knihou povoleného a zakázaného, ný-
brž průvodcem na Cestě. 

Morálka bez mystiky je mrtvá. A mystika 
bez morálky se stává neřízenou střelou. 
Ale pokud má termín „lidská svoboda“ ně-
jaký obsah, pak ten, že každou vteřinu 
mám využít k tomu, aby se program nebes 
– Krása, Dobro a Pravda – uskutečnil na 
nebi i na zemi. 

P. Marek Orko Vácha
 

DEN MODLITEB ZA PÉČI O STVOŘENÍ 
 Papež František vyhlásil 1. září jako den 
modliteb za stvoření. Každoročně slavený 
den modliteb je příležitostí uvědomit si zno-
vu své povolání spravovat svět a starat se o 
něj. Je také dnem díků za krásu Božího díla, 
nám svěřeného do péče, dnem proseb o 
pomoc při ochraně stvoření, dnem proseb za 
odpuštění hříchů proti světu, ve kterém 
žijeme. 
 

Modlitba za naši zemi 
Všemohoucí Bože, jenž jsi přítomen v ce-

lém světě i v nejmenším ze všech tvých 
tvorů, ty, který obklopuješ svou něžností 
všechno, co existuje, vlij do nás sílu své 
lásky, ať se staráme o život a krásu. 

Zahrň nás pokojem, abychom žili jako 
bratři a sestry, nikomu neškodili. 

Bože chudých, pomoz nám zachránit 
opuštěné a zapomenuté této země, kteří 
jsou tak vzácní ve tvých očích. 

Uzdrav náš život, abychom chránili svět, 
a ne ho pustošili, abychom rozsévali krásu, 
ne znečištění a zkázu. 

Dotkni se srdcí všech, kdo hledají pouze 
prospěch na úkor chudých a země. Nauč 
nás objevit hodnotu každé věci, s úžasem 
ji kontemplovat a poznat, že jsme hluboce 
spojeni se všemi tvory na naší cestě k tvé-
mu nekonečnému světlu. 

Díky za to, že jsi s námi po všechny dny. 
Podpírej nás, prosíme, v našem boji za 
spravedlnost, lásku a pokoj. Amen. 

www.modlitba.cz

K ZAMYŠLENÍ: 
 

Být Božím dítětem znamená,  

držet se Boží ruky. 
 

Biblická hádanka 
 

O jakou biblickou osobu se jedná? 
• Ze svých prostředků se starala o Ježíše a 

jeho učedníky. 
• Byla pod křížem, když ukřižovali Krista. 
• První viděla Pána po vzkříšení. 

 

Správná odpověď z předminulého čísla:  
Ano – Přís 19,17 
  

Církev není organizace s programem mrav-
ní obrody národa, jakýsi okrašlovací spo-
lek bojující proti sexu před svatbou, nýbrž 
organismus na cestě. A teprve v přikázání 
„Miluj Hospodina“ se rozzáří celá morálka 
a celá morálka dostane smysl. Podstatou 
církve není šesté přikázání, nýbrž dotek 
absolutna, Jákobův zápas s Bohem, ze kte-
rého člověk nemůže vyjít nezraněn. Dotek 
věčnosti. 
 Pokud bychom církev vnímali, jak ji popi-
suje úvod tohoto textu, pak by to byl jed-
noduchý život: dodržuj deset přikázání, a 
hlavně to šesté – a budeš spasen. Takto to 
ale není. 
 

Přikázání vytváří mantinely 
 

Teprve ve světle „Miluj Hospodina“ člo-
věk pochopí, že Desatero dává člověku pro-
stor, aby se rozletěl, že jednotlivá přikázá-
ní zahrazují slepé cesty, dávají azimut po-
hybu, vytváří mantinely zahrazující odboč-
ky vedoucí do temnot: pamatuj na sváteční 
den, pozor na to, co vyslovuješ, cti svoje 
rodiče, nebudeš závidět, nebudeš krást, 
nesesmilníš. 

Že se ti to, člověče, občas nepodaří, je tra-
gický fakt, ale máš-li upřímnou a hlubokou 
lítost, od toho je zde odpuštění, svátost 
smíření. Vznikla nikoli kvůli nesoustředě-
nosti při modlitbě nebo že ses zapomněl 
pomodlit před jídlem, nýbrž kvůli těm 
opravdu vážným věcem. 
 Dom Samuel, opat trapistického kláštera 
v Novém Dvoře, je autorem této třaskavé 
věty: „Mladí lidé, dospělí, řeholníci a řehol-
nice, otcové i matky rodin, ti všichni se 
různým způsobem prohřešují proti čistotě. 
Vyznají se z toho, a přitom stále kráčí ku-
předu. A dělají to tak správně.“ Konec citátu. 
 

Člověče, ať tady po tobě něco zůstane 
 

Člověk je povolán k něčemu mnohem 
obtížnějšímu a mnohem většímu, než je 
dodržování Desatera, a posláním církve je 
něco mnohem víc, než shánění abonentů a 
přesvědčování veřejnosti o škodlivosti po-
tratů. Když Pavel mluví o tom, že jsme byli 
povoláni ke svobodě, nejedná se o malé 
věci. A v podobenstvích se toto téma obje-
vuje znovu a znovu: Dostal jsi hřivny, tak 
se snaž, abys s nimi pracoval, abys využil 
všechno, co jsi dostal. Máš v sobě vinici 
s lisem, plotem a strážní věží, tak se snaž, 
neboť majitel vinice si brzy pošle pro 
vzorky a zeptá se, jak jsi naložil s půdou a 
hrozny. Máš tu jen omezené roky života, 
tak usiluj ze všech sil, aby tento den byl 
Den, abys jej využil do poslední vteřiny. 
Bůh miluje tento svět, tak bys měl i ty a 
měl by ses snažit, aby za tebou něco zů-
stalo, aby tvoje hřivna vynesla tisíc dal-
ších. Že se cestou obvykle trochu nebo více 
ušpiníš, je smutné, tak toho lituj, pros Bo- 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 28. VIII. do 4. IX. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

22. neděle v mezidobí 
 

28. VIII. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Marii Lukášovou, manžela, syna, dvoje rodiče, DVO  
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 Volný úmysl. 

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

Pondělí 
29. VIII. 

Umučení sv. Jana Křtitele, 
památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za živou a † rodinu Avenáriusovu, Berezovu a Lowákovu. 

Teplice 
lázeňská kaple 

15:30 
P. František 

Volný úmysl. 

Úterý 
30. VIII. 
sv. Fiakr 

Hranice 7:00 
P. Pavel Za Františka Spáčila a jeho rodinu. 

Středa 
31. VIII. 

sv. Rajmund 

Hranice 17:30 
P. František Za dar zdraví a PB pro Antonína a Magdalénu Vojtkovy. 

Partutovice 14:30 
P. František Requiem za † Jana Sohra 

Ústí 19:00 
P. Pavel Za † rodinu Hadašovou, Havranovou, Chytilovou a DVO. 

Čtvrtek 
1. IX. 

sv. Jiljí 

Hranice 17:30 
P. František  Za učitele a studenty gymnázia Hranice. 

Potštát 17:30 
P. Pavel Za zdraví duše a těla pro celou rodinu. 

Pátek 
2. IX. 

sv. Justus 

Hranice 17:30 
P. František Za nenarozené, týrané a opuštěné děti, jejich rodiny a DVO. 

Partutovice 17:30 
P. Jiří Šůstek Za † Marii Maršálkovou, celou její rodinu a DVO.  

Sobota 
3. IX. 

sv. Řehoř Veliký, 
památka 

Hranice 8:00 
P. František 

Za † manželka Arnošta, † pana děkana Antonína a † sestru 
dominikánku Bohuslavu a rodiče z obou stran. 

23. neděle v mezidobí 
 

4. IX. 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Dle zápisu v kostele. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za † manžele Šmahlovy. 

10:00 
P. Pavel 

Za Josefa Šindlera, rodinu a DVO. 

18:30 
P. František 

Na poděkování za 52 roků života s prosbou  
o pomoc do dalších let. 

Potštát 8:00 
P. František 

Za † Zdenka Nevimu, syna Vlastíka, dceru Elišku a Čestmíra 
Havlicovy, Marii Drobovou a DVO.  

Partutovice 9:30 
P. František 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/ 

\ Poděkování za úrodu na Potštátě bude 
při mši svaté příští neděli, tedy 4. IX. v 8 h.
 

\ Výuka náboženství na ZŠ Struhlovsko 
bude v úterý. První informativní hodina 
bude 6. IX. v době od 12:10 h. do 14:00 h. 
v učebně 6.B.                   Marcela Brázdová
 

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

Ohlášky 
 

\ Intence na čtvrté čtvrtletí roku 2022 
v Hranicích bude možné si nechat zapsat 
v sakristii od 1. IX. 


