
Odpověď nedělního žalmu: 

Chvalte Hospodina,  
který povyšuje chudého 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán Ježíš mě v dnešním podoben-
ství nevybízí k nepoctivosti, nýbrž k prozíravosti. Můj čas, 
moje schopnosti, ale i hmotné věci mi mohou napomáhat 
ve snaze získat opravdové a věčné bohatství. 

Evangelium z neděle Lk 16,1-13

25. neděle v mezidobí 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník II.            číslo 38.            18. září 2022  
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PROHLÁŠENÍ KE KOMUNÁLNÍM 

A SENÁTNÍM VOLBÁM 
 

Drazí věřící, sestry a bratři, 
období letošních podzimních voleb do obec-
ních zastupitelstev a do části Senátu je po-
znamenáno následky pandemie covidu, 
válkou na Ukrajině a s tím související ne-
radostnou ekonomickou situací. Tyto i dal-
ší vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí 
ve společnosti. Jako křesťané nikdy neza-
pomínejme, že náš život je cesta za Prav-
dou a s Pravdou, totiž s Kristem, který je 
„cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 
 Není na místě doporučovat koho volit a 
koho ne, protože to není úlohou pastýřů 
církve, a protože situace v každé obci je 
jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věno-
vali svou pozornost těm, kdo se nějakým 
způsobem již osvědčili ve službě svým spo-
luobčanům a také těm, kteří nepřinášejí 
příliš jednoduchá řešení a nestaví se do 
role spasitelů. 
 Těm, kdo kandidují, vyprošujme moud-
rost ve slovech a sílu proměnit slova v či-
ny, aby to, s čím se prezentovali před vol-
bami, nebyly jen plané sliby. My ostatní 
mějme na zřeteli obecné dobro a prová-
zejme svou modlitbou ty, kteří mají odva-
hu přijmout politickou zodpovědnost. Také
je podporujme dobrým životem podle křes-
ťanských zásad. Nám všem pak ať žehná 
všemohoucí Bůh, dárce života a všech dob-
rých darů. 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska 
 

Mons. Jan Graubner,
arcibiskup pražský,

předseda České biskupské konference

V ROCE 1920 MATKA BOŽÍ 

ZACHRÁNILA EVROPU (1. část) 
Oficiální odevzdání osudů Polska Pánu Je-

žíši a sjednocení celého národa ve vroucí 
modlitbě v srpnu roku 1920 vyprosily u Boha 
zázrak neobyčejného zásahu Matky Boží v 
průběhu Varšavské bitvy, která zachránila 
před komunismem nejenom Polsko, ale i 
celou Evropu. 

V den předcházející tzv. Varšavské bit-
vě bylo o osudu nejenom Polska, ale i 
velké části Evropy v podstatě rozhod-
nuto. Bez přehánění je možno říci, že 
situace, ve které se Polsko nacházelo, 
byla zoufalá. Stát, který teprve v roce 
1918 vznikl, se musel postavit čelem sil-
né a brutální armádě bolševického Ruska,
jejíž bojová tažení dosud zaznamená-
vala prakticky samá vítězství. Po více 
než jednom a půl roku bojů se situace 
stala dramatickou. Silná, pětinásobně 
početnější a svým úspěchem si abso-
lutně jistá Rudá armáda už stála u bran 
 

novény k bl. Ondřeji Bobolovi) spojené s 
adoracemi Nejsvětější svátosti, s modlit-
bami litanií k Nejsvětějšímu Srdci Páně, se 
zasvěcením a litaniemi ke všem svatým. 
V neděli 8. srpna se ve všech kostelích 
hlavního města konala celodenní adorace 
Nejsvětější svátosti, zakončená procesím 
s relikviemi bl. Ondřeje Boboly a bl. Vla-
dislava z Gielňova. Země byla oficiálně 
zasvěcena Srdci Ježíšovu a na Jasné Hoře 
byl znovu obnoven akt odevzdání národa 
do péče Marie Královny. Národ setrvával 
v modlitbě a na jeho sjednocení čekala Bo-
ží Prozřetelnost, aby mohla zasáhnout ce-
lou mocí. Téhož dne se modlil celý kato-
lický svět, který vnímal, že bojem s bolše-
vismem Polsko brání celý křesťanský svět.
 Církev se dovolávala modliteb, půstu, 
obětí a zřeknutí se soukromých zájmů pro 
dobro vlasti. Aby pozvedl na duchu vojáky 
bránící zemi, metropolita varšavský – kar-
dinál Aleksander Kakowski – přijal roz-
hodnutí poslat na frontu jako kněze pět 
procent kněží ze své arcidiecéze. Mezi 
nimi byl mladý kněz – Ignác Skorupka, 
který se sám hlásil k této hrdinské službě. 
 

Hrdinská oběť a zjeveni Matky Boží pod 
Ossovem 

Kněz Ignác Skorupka během své poslední 
mše svaté ujišťoval své mladé spolubojov-
níky: „Čekají nás ještě těžké oběti, ale už 
brzy, v den naší Královny, se situace obrátí 
v náš prospěch.“ 
 Když se 14. srpna pod Ossovem polská 
obrana, složená z několika skupin skautů 
a gymnazistů, začala trhat, k útoku ji vy-
zval kněz Skorupka. S křížem ve vysoko 
pozvednuté ruce a se zvoláním: „Za Boha a 
vlast!“ vedl mládež do prvního vítězství 
nad bolševiky v bitvě o Varšavu. Sám při 
tom zahynul, ale stal se symbolem bojů o 
hlavní město. Rusové z bitevního pole 
utekli, když nad páterem Skorupkou a 
polskými oddíly spatřili Matku Boží. 
 Kapitán Zenon Jankowski takto připomí-
nal zásah Matky Boží pod Ossovem: 
„Všichni zdejší jsou přesvědčeni, že to byl 
zázrak. Ve chvíli útoku Rusů se na nebi 
ukázala luna. Rusové před ní splašeně utí-
kali, zakrývajíce si oči. Utíkali, ztráceli 
boty i karabiny.“ Při spatření světlé Mari-
iny postavy vojáci ze 79. brigády Grigorije 
Chachanina začali v hrůze utíkat: „Obrat 
bolševiků se odbýval ve zmatku. Oddíly se 
hnaly všemi cestami zděšeně přes pole (...), 
vozy se rozlamovaly, padali koně, jimiž 
byly cesty doslova poseté.“ (J. M. Bartnik 
SJ, E. J. P. Storożyńska, Matka Boża Łaska-
wa a Cud nad Wisłą) 

(dokončení příště)

Varšavy, jejíž dobytí by otevřelo bolševi-
kům cesty k rozlití komunismu na zbytek 
Evropy i světa. „Po mrtvole Polska vede 
cesta k úplnému všesvětovému požáru,“ 
instruoval maršál Tuchačevský. Tento 
úkol se zdál natolik snadný, že soudruzi v 
ostatních zemích Evropy na komunisty 
čekali s otevřenou náručí... Velké vojenské 
úspěchy bolševiků doprovázely úspěchy 
politické na mezinárodní aréně. Celá 
Evropa byla ve stávce proti hrdinsky se 
bránícímu Polsku. Dělníci v Německu, ve 
Francii, v Itálii, Anglii, Československu, 
Belgii a Rakousku byli zcela jistě přesvěd-
čeni o kladech komunistických idejí. Mys-
leli si, že v Rusku se zrodila opravdová 
vláda lidu a že v něm byly realizovány my-
šlenky společenské spravedlnosti. Proto 
zablokovali i dodávky zbraní, které Polsko 
tak velice potřebovalo (pomohlo jenom 
Maďarsko, poslalo munici a pušky). Polsko 
tedy zůstalo opuštěné a vydané napospas 
nepřátelům. 

Bolševici si byli vítězstvím jisti. Na konci 
července komunisty vytvořený Prozatímní 
polský revoluční výbor vyhlásil proklama-
ci o převzetí vlády v Polsku. Termín vstupu 
do Varšavy určili Sověti na 15. srpen, ale 
byli natolik přesvědčeni o svém úspěchu, 
že již o den dříve v telegramech světu 
oznámili obsazení hlavního města. 
 Zahraniční diplomaté, jistí si pádem Pol-
ska, hromadně opustili Varšavu – kromě 
apoštolského nuncia Achilla Rattiho – 
pozdějšího papeže Pia XI. 
 

Národ sjednoceny v modlitbě 
Polský episkopát si uvědomoval závaž-

nost situace. Biskupský list z července 
roku 1920 takto popisuje postup bolševic-
kého vojáka: „V jeho stopách se objevují 
vraždy, masakry, jeho stopy jsou vidět v 
hořících vsích, vesničkách i městech, ale 
on nade všechno stíhá ve své slepé, zavilé 
nenávisti všechny zdravé společenské 
svazky (…), veškeré náboženství a církev.“ 
(W. Łaszewski, Zwycięstwa z pomocą 
nieba, str. 109–110) Situace byla natolik 
špatná, že i hlavní velitel polského vojska 
– maršál Pilsudski – přestal věřit v možnost 
vítězství. 
 Polští biskupové napsali dopis episkopá-
tům druhých zemí a ty vyzvaly svoje věřící, 
aby se modlili za zázrak. Nejvyšší předsta-
vitelé církve poprosili také o modlitbu 
samotného papeže. Do Vatikánu směřo-
vala rovněž prosba o urychlení kanonizace 
bl. Ondřeje Boboly, s přesvědčením, že je-
ho zásah zemi uchrání od zkázy. 

Avšak nejintenzívnější modlitební mobi-
lizace začala v národě samotném. Od 6. do 
15. srpna se v chrámech varšavské arcidie-
céze dvakrát denně konaly novény (včetně 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 18. IX. do 25. IX. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. 

Pondělí 
19. IX. 

sv. Januárius 

Hranice 8:00 
P. František Na poděkování za 50 let života. 

Úterý 
20. IX. 

sv. Ondřej, Pavel  
a druhové 

Hranice 7:00 
P. František Dantis. 

Hranice 17:30 Za F. A. za živé a zemřelé členy. 

Středa 
21. IX. 

Svátek sv. Matouše 

Hranice 17:30 
P. František Za † Josefa Červenku, živou a † rodinu a DVO. 

Ústí 19:00 
P. František 

Za † manžela, rodiče z obou stran, DVO a za Boží požehnání 
a dar zdraví pro živou rodinu. 

Čtvrtek 
22. IX. 

sv. Mořic a druhové 

Hranice 17:30 
P. František Za † Antonína Skřehotu. 

Pátek 
23. IX. 

sv. Pio z Pietrelciny 

Hranice 17:30 
P. František 

Za † manžele Minaříkovy a živou rodinu. 

Sobota 
24. IX. 

sv. Gerard (Jaromír) 

Hranice 8:00 
P. František 

Za Marii Fekarovou † manžela Vladimíra † dceru Simonku  
a rodiny Ládi a Miloše a DVO. 

26. neděle v mezidobí 

25. IX. 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za † Otakara Hadaše, prarodiče Wovkovy, DVO a živou 
rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za † MUDr. Pavla Masaře a jeho rodinu. 

10:00 
P. Pavel 

(Mše se zaměřením na děti.) 
Za † maminku Antonii Bartošíkovou.  

18:30 
P. František 

Za † rodinu Gerekovou, jejich † sourozence z obou stran 
a živou rodinu a DVO.  

Potštát 8:00 
P. František Za živou a † rodinu Šnajdárkovou, Foldynovou a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Jaromíra Šindlera, rodiče a rodiče Šmatelkovy. 

 

 
 

\ 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. 

\ Modlitební triduum MM a MO bude v 
děkanském kostele 23. IX. v 18:15 h. 24. IX.
v 8:45 h. a 25. IX. v 17:30 h. 

Ohlášky 
\ Příprava biřmovanců bude v pátek 23. IX.
v 18:30 hod. na děkanství. 


