
Odpověď nedělního žalmu: 

Pane, tys nám býval útočištěm  
od pokolení do pokolení! 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš netouží po početných zá-
stupech obdivovatelů. Hledá učedníky, kteří jsou pro lásku 
k němu ochotni i ty nejkrásnější lidské vztahy postavit až 
na druhé místo… Mít Krista na prvním místě v životě – je 
to pro mě jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl, o který 
usiluji? 

Evangelium z neděle Lk 14,25-33
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PŘÍBĚH O LÁSCE A ZRADĚ 
Samson a Dalia 

 

Biblické vyprávění o bohatýru Samsono-
vi je dobře známé. Samson a Dalila – hlavní
postavy příběhu lásky a zrady – inspirovaly
umělce k vytvoření řady vrcholných děl. 
Připomeňme alespoň operu francouzské-
ho skladatele Saint-Saěnse a proslulý Ru-
bensův obraz. U nás Samsonovo jméno 
připomíná úsloví „být silný jako Samson“, 
které podobně jako postavy Herkula nebo 
Bivoje ukazuje na nadlidskou sílu a ví-
tězné hrdinské souboje. 

 

Izrael mezi pohany 
Samsonův příběh se odehrává v temných 

dobách izraelských dějin. Začíná nedlouho 
po vstupu Izraelců do zaslíbené země – Ka-
naanu. Po jejím obsazení začal izraelský 
národ brzy přebírat zvyky tamějších oby-
vatel. Byly to národy, které se vyznačovaly 
svou mravní zkažeností a krutostí. Součá-
stí náboženských obřadů byla i kultická 
prostituce a obětování dětí. V Bibli čteme: 
„Izraelci se dopouštěli toho, co je zlé v Hos-
podinových očích. Brali si jejich dcery za 
ženy a své dcery dávali jejich synům a 
sloužili jejich bohům.“ Izraeli hrozilo sply-
nutí s pohanským obyvatelstvem. To Bůh 
nemohl dopustit, proto povolává Samsona 
a ustanovuje ho vysvoboditelem a soud-
cem nad Izraelem. Co bylo pozoruhodného 
na této osobnosti? Byla to jeho nadlidská 
síla, kterou Bůh Samsona obdařil. Pojďme 
se začíst do strhujícího příběhu, který 
popisuje Bible. 

 

Samsonovo zázračné narození 
Samson se narodil v období, kdy se izra-

elský národ dostal pod nadvládu Pelištej-
ců, bojovného národa, známějšího více ja-
ko Filištíni. Rodiče Samsona pocházeli z 
izraelského kmene Danovců a žili v městě 
Sorej, asi 22 km na západ od Jeruzaléma. 
Dlouho spolu neměli děti. Jednou se ženě 
zjevil Hospodinův posel a řekl: „Hle, ty jsi 
neplodná, nerodila jsi, avšak otěhotníš a 
porodíš syna. Proto dávej pozor, abys nepi-
la víno a nejedla nic nečistého. Jeho hlavy 
se nesmí dotknout břitva, protože bude od 
matčina lůna zasvěcen Bohu. On začne za-
chraňovat Izrael z rukou nepřátel.“ Rodiče 
pochopili, že se jim má narodit nazír, muž 
zasvěcený Bohu. 
 

Samsonova první láska 
Když Samson vyrostl a dospěl, našel si 

nevěstu mimo své společenství z nepřátel-
ského národa Filištínů. Rodiče mu svatbu 
marně vymlouvali. Nevěděli, že ho začal 
podněcovat duch Hospodina, aby se stal 
klínem mezi Izraelem a Filištíny. Pak ná-
sleduje rychlý sled událostí. Na cestě ke 
své milé se střetne se lvem a poprvé objeví 

Filištínům, Samson si pomyslel: stejně se 
dostanu ze všeho, jako vždy. Nevěděl, že 
Boží síla od něj pro jeho pýchu odstoupila. 
Filištíni jej pak oslepili a spoutali řetězem.

Po čase si Samsona vzala filištínská kní-
žata ke svým modloslužebným radován-
kám, kde se měl stát terčem posměchu. 
Vlasy mu mezitím začaly dorůstat. Samson 
požádal chlapce, který ho vedl za ruku, aby 
si mohl sáhnout na sloupy, které držely 
chrám. Slepý Samson volal k Hospodinu: 
„Panovníku Hospodine, rozpomeň se na 
mne a dej mi ještě tentokrát sílu.“ Pak se 
opřel o nosné sloupy budovy. Čteme: „Dům 
se zřítil na knížata i na všechen lid, který 
byl v něm, takže mrtvých, které usmrtil 
umíraje, bylo víc než těch, které usmrtil 
zaživa.“ Samson se na sklonku svého živo-
ta zhostil svého úkolu, když zničil pravdě-
podobně nejdůležitější chrám Pelištejců. 

Ze Samsonova života známe jen pár 
krátkých epizod. Víme, že byl nazír – Boží 
zasvěcenec a byl povolán jako soudce 
Izraele. Bůh byl s ním po celý jeho život i v 
situacích, které se pro nás dají jen stěží 
pochopit. Byl to člověk, který se uměl slepě 
zamilovat. Láska k Dalile ho přivedla až k 
pádu. V jeho zamilovanosti mu nebylo po-
dezřelé, proč jeho milovaná Dalila mámí 
od něj tajemství jeho síly. Aby jejich vztah 
nebyl narušen, Samson jí otevírá své srdce 
a vyzrazuje své tajemství. Místo toho, aby 
se Dalila vzdala pohanského způsobu živo-
ta a přidala se k Izraeli, zrazuje Samsona 
pro peníze, které byly pro ni důležitější než 
láska. 

 

Tajemství Samsonovy síly 
Samsonův pád nezapříčinila jen bezhla-

vá zamilovanost, ale především jeho pýcha,
že se ze všeho dostane sám. Tento příběh 
je poučný i pro nás. Mladí lidé, kteří spolu 
plánují budoucnost, by se měli k sobě ho-
dit nejen fyzicky, ale měli by si rozumět v 
duševní, a hlavně v duchovní oblasti. 
Vztah založený jen na fyzické přitažlivosti 
nemá dlouhého trvání. Pokud jsou partne-
ři názorově rozděleni, je velké nebezpečí, 
že jejich soužití brzy zanikne. Mnoho lidí 
tento názor nerespektuje, proto jsme svěd-
ky nešťastných manželství a rozvrácených 
rodin. V případě Samsona a Dalily stála 
jejich duchovní rozdílnost Samsona život. 

Brněnská tisková misie

K ZAMYŠLENÍ: 

Když se ke zlu stavíš čelem, 

Bůh ti kryje záda. 
 

Biblická hádanka 
 

Kolik dětí měla Jákobova žena Lea? 
 

Správná odpověď z předminulého čísla:  
Marie Magdalská – Mt 27,55; 28,1-10 \

Mk 15,40; 16,1-9 \ Lk 8,1-3 
  

svou obrovskou sílu, lva roztrhne jako 
kůzle. 

Na svatební hostině se Samson sází o tři-
cet košil a svátečních šatů, že nikdo neu-
hodne jeho hádanku. Když se blíží konec 
hostiny, svatební hosté nabádají nevěstu, 
aby přiměla Samsona k vyzrazení hádan-
ky. Vyhrožují: „Jinak tě i s domem tvého 
otce upálíme!“ Samson se dává nakonec 
milovanou ženou uprosit a hosté nakonec 
triumfují. Protože Filištíni Samsona přel-
stili, měli sázku zaplatit jejich vlastní sou-
kmenovci. 

Samson se vydává do Aškalónu, kde za-
bíjí třicet mužů, aby jejich sváteční oděv 
dal svatebním hostům. Poté nahněvaný 
odchází domů. Mezitím rodiče nevěsty 
chtějí svou dceru uchránit před pohanou, 
a dají ji jednomu ze svatebních hostů. Po 
nějakém čase se Samson znovu pokusil 
obnovit zpřetrhané svazky a šel navštívit 
svoji ženu. Její otec však setkání nedovolil. 
Proto se Samson Filištínům pomstil tím, že 
jim ohněm zničil úrodu. Když ho rozhně-
vaní Filištíni pronásledovali, Izraelité se 
zalekli a Samsona jim spoutaného vydali. 
V tom okamžiku se opět projevila jeho 
neskutečná síla. V Bibli čteme: „Tu se ho 
zmocnil duch Hospodinův a provazy na 
jeho pažích byly jako nitě, které sežehl 
oheň. Pouta mu na rukou povolila. Našel 
čerstvou oslí čelist, popadl ji do ruky a 
pobil jí tisíc mužů.“ 
 

 
 

Samson a Dalila 
 Dosavadní zkušenosti s nepřáteli se uká-
zaly být marné. Podruhé se Samson zami-
luje do Filištínky Dalily. To je příležitost pro 
filištínská knížata, která Dalilu za pohád-
kovou odměnu přemlouvají, aby na Sam-
sonovi vylákala tajemství jeho síly. Naléhá 
na Samsona, ten zpočátku odolává, ale na-
konec jí tajemství vyzrazuje: „Nikdy se ne-
dotkla mé hlavy břitva, protože jsem od 
života své matky Boží zasvěcenec. Kdy-
bych byl oholen, má síla by ode mne od-
stoupila, zeslábl bych a byl bych jako 
každý člověk.“ Toto přiznání se Samsonovi 
stává osudným. Dalila ho uspi a dá mu oho-
lit vlasy na jeho hlavě. Když jej vydávala 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 4. IX. do 11. IX. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

23. neděle v mezidobí 
 

4. IX. 

Ústí 7:00 
P. Jiří Šůstek 

Za † bratry Pitroňovy, živou a zemřelou rodinu. 

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. 

Pondělí 
5. IX. 

sv. Viktorin (Vítězslav) 

Hranice 8:00 
P. František Za Václava Skřičila, bratra, rodiče a DVO. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel Dantis. 

Hranice 13:00 
P. František Requiem za † Jaroslava Poluse. 

Úterý 
6. IX. 

sv. Magnus 

Hranice 7:00 
P. František Dantis. 

Středa 
7. IX. 

sv. Melichar Grodecký 

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

Ústí 19:00 
P. František 

Za † Jaroslava Řeháka, manželku, syna, dcery  
a živou rodinu. 

Čtvrtek 
8. IX. 

Narození Panny Marie 
svátek 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za vedení Charity, zaměstnance a klienty. 

Potštát 17:30 
P. František 

Za živou a † rodinu Kotrlovou. 

Pátek 
9. IX. 

sv. Petr Klaver 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za živou a † rodinu Šlechtovu a ochranu a pomoc PM. 

Partutovice 17:30 
P. František Za † Annu Janíčkovu, manžela a dvoje rodiče. 

Sobota 
10. IX. 

bl. Karel Spinola 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za kněze. 

Potštát 17:30 
P. Pavel 

Za živé a † farníky. 

24. neděle v mezidobí 
 

11. IX. 

Ústí 
7:00 

P. Vojtěch 
Radoch 

Za živé a † farníky.  

Hranice 

8:30 
P. Vojtěch 

Radoch 
Za † Valburgu Skřehotovou. 

10:00 
P. Vojtěch 

Radoch 

Poutní mše sv. u Kostelíčka 
Za pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou a † rodinu 
Gadasovou a duše v očistci. 

18:30 
P. František Za † manželku, rodiče z obou stran a živou rodinu. 

Partutovice 8:00 
P. František Za † Josefa Vašinu, rodiče a bratry. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

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/ 

Kromě sportovních soutěží pro děti i do-
spělé, bude i živá hudba. Za nepříznivého 
počasí proběhne setkání v Sokolovně. 
 

\ Z důvodu rekonstrukce fary se proza-
tím nebudou na faře konat žádné progra-
my. Zveme maminky a jejich děti na set-
kání Klubu maminek do parku a to v úte-
rý 6. 9. od 16 h. a ve středu 7. 9. od 9 h. 

\ Farnost Hranice a Centrum pro rodinu 
Jitřenka pořádá ve dnech 16.-17. 9. 2022 
burzu (nejen) dětského oblečení, spor-
tovních a dětských potřeb. Příjem věcí 
bude probíhat 15.9 a 16.9. 2022.  
 

\ Farní den se uskuteční v neděli 11. září 
od 14 hodin u Sokolovny v Hranicích. Při-
praven je bohatý program i občerstvení. 
  

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

\ Pastorační rada hranické farnosti se 
sejde ve čtvrtek 8. IX. v 18:30 hod. na dě-
kanství. 
 

\ Biřmovanci se sejdou v pátek 9. IX. 
v 18:30 h. v děkanském kostele v Hranicích. 
 


