
Odpověď nedělního žalmu: 

Vstanu a půjdu k svému Otci 
 

Kapka rosy z Božího slova: Evangelista Lukáš nám ve své 
patnácté kapitole předkládá tři známá Ježíšova podo-
benství: o ztracené ovci, o ztracené minci a o marno-
tratném synu. Smysl všech tří můžeme shrnout do dvou
vět: Boží milosrdenství je připravené i pro ty největší 
hříšníky. Bůh se raduje, když hříšný člověk zatouží přij-
mout jeho odpuštění. 

Evangelium z neděle Lk 15,1-32

 

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
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KAŽDÝ Z NÁS SE MUSÍ ROZHODOVAT. 
JE PROTO TŘEBA UMĚT ROZLIŠOVAT 
 

Rozhodování je podstatnou součástí 
běžného života 

Rozlišování se týká každého, protože roz-
hodování je podstatnou součástí života. 
Člověk si vybírá jídlo, šaty, studium, práci, 
vztah. Tím vším se uskutečňuje životní 
projekt a také náš vztah k Bohu. 

V evangeliu Ježíš mluví o rozlišování po-
mocí obrazů z běžného života; popisuje 
například rybáře, kteří vybírají dobré ryby 
a špatné vyhazují, nebo obchodníka, který 
umí mezi mnoha perlami rozpoznat tu nej-
cennější. Nebo ten, kdo při orání pole na-
razí na něco, co se ukáže být pokladem 
(srov. Mt 13,44-48). 

Ve světle těchto příkladů se rozlišování 
jeví jako cvičení rozumu a také dovednosti 
a vůle, aby bylo možné využít příznivý 
okamžik: to jsou podmínky pro správnou 
volbu. K dobrému výběru je zapotřebí 
rozumu, odborných znalostí a pevné vůle. 
A také je třeba vynaložit určité úsilí, aby se 
rozlišování stalo funkčním. Aby mohl ry-
bář vykonávat své řemeslo co nejlépe, 
musí počítat s únavou, dlouhými nocemi 
strávenými na moři a následným vyřa-
zením části úlovku, přičemž se musí smířit 
i se ztrátou zisku. Obchodník s perlami 
neváhá utratit všechno, aby si tu perlu 
koupil, a stejně tak člověk, který narazil na 
poklad. Jsou to neočekávané, neplánované 
situace, kdy je nezbytné rozpoznat důleži-
tost a naléhavost rozhodnutí, které je tře-
ba učinit. Rozhodnutí musí učinit každý 
sám, nikdo je za nás neudělá. V určitém 
okamžiku mohou dospělí, svobodní, požá-
dat o radu, přemýšlet, ale rozhodnutí je 
jejich vlastní; nemůžete říci: „Přišel jsem o 
to, protože se tak rozhodl můj manžel, mo-
je žena, můj bratr“: ne! Musíte se rozhod-
nout, každý z nás se musí rozhodnout, a 
proto je důležité umět rozlišovat: abychom 
se mohli dobře rozhodnout, je třeba umět 
rozlišovat. 

 

Nikdo před sebou nenajdeme 
připravený život 

Rozlišování – jak jsem řekl – vyžaduje
úsilí. Podle Bible nenajdeme před sebou již 
připravený život, který máme žít: ne! 
Musíme o něm rozhodovat průběžně, po-
dle toho, jaká skutečnost nastane. Bůh nás 
vyzývá, abychom hodnotili a vybírali: stvo-
řil nás svobodné a chce, abychom svou 
svobodu uplatňovali. Proto je rozlišování 
náročné.  

Často se nám stává, že si vybereme něco, 
co se nám zdálo dobré, a přesto to dobré 
nebylo. Nebo když víme, co je naše pravé 
dobro, a nevybíráme si ho. Člověk se na 
 

neotevřel by se nám ráj. Bez kříže by neby-
la přemožena smrt, peklo by nebylo připra-
veno o moc nad námi. 

Nuže, veliký a vzácný je kříž. Je veliký, 
protože veliké je množství dobra, které 
způsobil, tím větší, čím více dobra přísluší 
Kristovým divům a jeho utrpení; a je vzác-
ný, protože je znamením umučení Božího 
Syna i znamením jeho vítězství: je zname-
ním smrti, kterou na sebe na kříži za nás 
dobrovolně vzal, a znamením vítězství, ne-
boť jím byl sražen ďábel a přemožena smrt, 
brány pekelné byly vyvráceny a celému 
světu byla přinesena spása. 

Tento kříž sluje také Kristovou slávou a 
Kristovým povýšením. On je ten vytoužený 
kalich a dovršení všech utrpení, která pro 
nás Kristus vytrpěl. Že kříž skutečně je slá-
vou Kristovou, to slyšíme z jeho vlastních 
úst: Nyní je oslaven Syn člověka a Bůh je 
oslaven v něm; ano, hned ho oslaví.2 A ta-
ké: Oslav mě, Otče, slávou, kterou jsem měl
u tebe dříve, než byl svět.3 A jinde: Otče, 
oslav své jméno. A ozval se hlas z nebe: 
Oslavil jsem a ještě oslavím.4 Naznačoval 
tím slávu, která vzešla pak z kříže. 
 A že je kříž také Kristovým vyvýšením, to 
opět potvrzují jeho vlastní slova: Až budu 
vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.5 Vidíš 
tedy, že slávou a vyvýšením Kristovým je 
kříž. 
1 Srov. Kol 2,14. 2 Jan 13,31. 3 Jan 17,5. 4 Jan 
12,28. 5 Jan 12,32. 

Z promluv svatého Ondřeje Krétského
 

  Církev se směje  

Na policii přišlo udání, že katolický 
kněz, protestantský pastor a rabín hráli 
ferbla.  

Při výslechu farář zapíral houževnatě a 
odvolával se na svědectví všech svatých. 

Pastor přísahal při Spasiteli, že ani fer-
bla hrát neumí.  

Konečně došlo i na rabína. „Tak co?“, 
ptá se policejní komisař, „hrál jste fer-
bla?“ Rabín pokrčí rameny: „Jak jsem 
mohl sám hrát ferbla?“ 
 
K ZAMYŠLENÍ: 

�lověk říká:  
Ukaž mi a já Ti budu věřit.  

Bůh říká:  
Věř mi a já Ti ukážu. 

 

Biblická hádanka 
 

Kteří dva bratři jako soudcové brali
úplatky a zneužívali Zákon? 

 

Správná odpověď z předminulého čísla:  
6 synů a 2 dcery – Gn 29,32-35; 30,18-21 
  

rozdíl od zvířat může mýlit, může být ne-
ochotný se správně rozhodnout, a Bible to 
ukazuje od svých prvních stránek. Bůh dá-
vá člověku přesný pokyn: chceš-li žít, 
chceš-li se těšit ze života, pamatuj, že jsi 
tvor, že nejsi kritériem dobra a zla a že 
rozhodnutí, která učiníš, budou mít dů-
sledky pro tebe, pro druhé i pro svět (srov. 
Gn 2,16-17); můžeš ze země udělat nádher-
nou zahradu, nebo ji můžeš proměnit v 
poušť smrti. Je to základní poučení: není 
náhoda, že se jedná o první dialog mezi 
Bohem a člověkem. Dialog zní: Pán dává 
poslání, ty musíš udělat to a to, a člověk 
musí na každém kroku rozlišovat, které 
rozhodnutí učinit. Rozlišování je taková 
reflexe mysli, srdce, kterou musíme udě-
lat, než se rozhodneme. 
 

Bůh nikdy nevnucuje svou vůli 
 Rozlišování je náročné, ale pro život ne-
zbytné. Vyžaduje to, abych znal sám sebe, 
abych věděl, co je pro mě dobré tady a teď. 
Především vyžaduje rodičovský vztah 
k Bohu. Bůh je Otec a nenechává nás sa-
motné, je vždy ochoten nám poradit, po-
vzbudit nás, přijmout nás. Nikdy však ne-
vnucuje svou vůli. Proč? Protože chce být 
milován, a ne obávaný. A Bůh také chce, 
abychom byli dětmi, nikoli otroky: svo-
bodnými dětmi. A lásku lze žít pouze ve 
svobodě. Abychom se naučili žít, musíme 
se naučit milovat, a k tomu je třeba roz-
lišovat: Co mohu dělat nyní, když mám 
tuto alternativu? Ať je to znamení větší 
lásky, větší zralosti v lásce. 

Prosme Ducha Svatého, aby nás vedl! Do-
volávejme se ho každý den, zvláště když se 
musíme rozhodovat. 

středeční katecheze papeže Františka 
 

KŘÍŽ JE SLÁVOU  
A VYVÝŠENÍM KRISTOVÝM 

 

Slavíme svátek kříže, který zahnal naše 
temnoty a vrátil nám světlo. Slavíme svá-
tek kříže a spolu s Ukřižovaným se nám 
dostává povýšení, takže pod námi zůstává 
země s našimi hříchy a získáváme nebe. 
Tolik toho má v moci kříž, a kdo má kříž, 
má poklad. A právem jsem nazval pokla-
dem to, co je ze všech dobrých věcí vskut-
ku a vpravdě nejkrásnější, neboť v kříži a 
skrze něj byla obnovena naše spása, na 
něm veškerá naše spása spočívá. 

Bez kříže by totiž nebyl ukřižovaný 
Kristus, bez kříže by nebyl Život přibitý na 
dřevo. A kdyby život nebyl přibitý na kříž, 
nevytryskly by z Kristova boku prameny 
nesmrtelnosti, krev a voda, smíření světa, 
a dlužní úpis hříchu by nebyl zničen,1 ne-
byli bychom propuštěni na svobodu, neo-
koušeli bychom z ovoce stromu života, 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 11. IX. do 18. IX. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

24. neděle v mezidobí 
 

11. IX. 

Ústí 
7:00 

P. Josef 
Rosenberg 

Za živé a † farníky.  

Hranice 

8:30 
P. Josef 

Rosenberg 
Za † Valburgu Skřehotovou. 

10:00 
P. Josef 

Rosenberg 

Za pomoc Boží a ochranu Panny Marie pro živou a † rodinu 
Gadasovou a DVO. 

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

Potštát 8:00 
P. František Za živé a † farníky. 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Josefa Vašinu, rodiče a bratry. 

Pondělí 
12. IX. 

Jména Panny Marie 

Hranice 8:00 
P. František 

Za rodinu Turdoňovou, za vnoučata Ondru  
a Lenku, za babičku Vlastu a † dědu a DVO. 

Teplice 
lázeňská kaple 

15:30 
P. Pavel 

Volný úmysl. 

Úterý 
13. IX. 

sv. Jan Zlatoústý 
památka 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
14. IX. 

Povýšení sv. Kříže 
svátek 

Hranice 17:30 
P. František Za papeže, naše kněze a nová kněžská a řeholní povolání. 

Ústí 19:00 
P. Pavel 

Za † Marii Lukášovou, manžela, syna, 
švagrovou Ludmilu a živou rodinu. 

Čtvrtek 
15. IX. 

Panna Maria Bolestná 
památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † rodiče Jindřicha a Janu Honkovy  
a † prarodiče Honkovy a Zedkovy. 

Potštát --- --- 

Pátek 
16. IX. 

sv. Ludmila 
památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za farnice, které nosí jméno Ludmila a jejich rodinu a DVO. 

Partutovice --- --- 

Sobota 
17. IX. 

sv. Kornélius a Cyprián 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † Ludmilu Kostkovou, manžela a syna. 

25. neděle v mezidobí 
 

18. IX. 

Ústí 
7:00 

P. Martin 
Kubeš 

Za † manžela, bratra, sestru, dvoje rodiče, DVO a živou 
rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Martin 

Kubeš 
Za živé a † farníky. 

10:00 
P. Martin 

Kubeš 
Za † dědečka a živou rodinu. 

18:30 
P. Pavel Za † Františka Pavelku.  

Potštát 
8:00 

P. Zdeněk 
Mlčoch 

Za živou a † rodinu Foltasovu a DVO. 

Partutovice 
9:30 

P. Zdeněk 
Mlčoch 

Za † Ignáce Kandlera, manželku, rodiče  
a sourozence. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

\ Charita Hranice pořádá v soboru 17. září
na Helfštýně od 15 hodin benefiční akci
s názvem Helfštýnské babí léto. Bližší
informace jsou na plakátu.   
 

\ Pouť klientů Charity Hranice na Svatý 
Hostýn bude ve čtvrtek 29. září 2022. Na-
bízíme všem zájemcům volná místa v au-
tobuse. Příspěvek na autobus je 100 Kč. 
Zájemci se mohou hlásit na telefonním 
čísle 733 755 881. 

\ 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.  
 

\ Koncert smíšeného pěveckého sboru 
Ondráš z Nového Jičína bude v neděli
18. září v 16 h. v kostele sv. Šimona a Judy
ve Špičkách. 
  

Ohlášky 
\ Farní den se uskuteční dnes v neděli 
11. září od 14 hodin u Sokolovny v Hrani-
cích. Připraven je bohatý program a také
občerstvení. 
 

\ K tiché adoraci za mír na Ukrajině nás 
vyzývají čeští a moravští biskupové. Tato 
adorace bude 14. IX. v děkanském kos-
tele v Hranicích od 16:30 h. a v Ústí od 18 h.


