
Odpověď nedělního žalmu: 

Kéž byste dnes uposlechli jeho 
hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 

 

Kapka rosy z Božího slova: „Pane, dej nám více víry!“ Tato 
modlitba by měla být blízká každému křesťanu… Víru si 
mám vyprošovat, ale také se jí otevírat tím, že se snažím 
Bohu sloužit s věrností a vytrvalostí. 

Evangelium z neděle Lk 17,5-10
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BUĎME PROSTÍ, POKORNÍ A ČISTÍ 
Z listu svatého Františka všem věřícím 

 

Nejvyšší Otec oznámil skrze svého svaté-
ho archanděla Gabriela svaté a slavné 
Panně Marii, že jeho Slovo, tak vznešené, 
svaté a slavné, sestoupí z nebe. Z jejího 
lůna Syn Boží skutečně přijal lidské tělo, 
podrobené křehkosti jako tělo naše. Byl 
nade všechno bohatý, a přece si se svou 
nejblahoslavenější Matkou vyvolil chudo-
bu. A když se přiblížilo jeho umučení, sla-
vil se svými učedníky velikonoční večeři. 
Potom se modlil k Otci: Otče můj, jestliže je 
to možné, ať mě mine tento kalich.1 
 

 
 

Vložil však svou vůli do vůle Otcovy. A 
Otcovou vůlí bylo, aby jeho požehnaný a 
slavný Syn, nám daný a pro nás narozený, 
přinesl skrze svou vlastní krev sám sebe 
jako oběť na oltáři kříže;2 ne za sebe, vždyť 
skrze něj všechno povstalo,3 ale za naše 
hříchy. Tím nám Kristus zanechal příklad, 
abychom šli v jeho šlépějích.4 A Otec chce, 
abychom byli skrze Krista všichni spaseni5

a abychom ho přijali s čistým srdcem a čis-
tým tělem. 

Jak jsou šťastní a požehnaní ti, kdo milují 
Pána a dělají to, co říká on sám v evan-
geliu: Miluj Pána, svého Boha, celým svým 
srdcem a celou svou duší, a bližního jako 
sám sebe.6 Milujme tedy Boha a uctívejme 
ho čistým srdcem a čistou myslí, neboť to 
si přeje nade všecko. Pán říká: Opravdoví 
ctitelé budou Otce uctívat v duchu a v prav-
dě.7 Všichni, kdo ho uctívají, mají ho uctí-
vat v duchu a v pravdě. A proto se k němu 
obracejme s chválami a prosbami ve dne v 
noci a říkejme: Otče náš, jenž jsi na nebe-
sích,8 neboť je třeba stále se modlit a neo-
chabovat.9 

A kromě toho přinášejme ovoce, které je 
známkou obrácení.10 A milujme bližní jako 
sebe. Mějme lásku a pokoru a podporujme 
potřebné, protože to očišťuje duši od po-
skvrny hříchů.11 Vždyť lidé všechno, co za- 

jsou rovněž tajemným a slepeckým písmem
zakomponována evangelia. V radostném 
růženci se setkáváme s tajemstvím vtělení 
Boha. Bolestný růženec nám dává podíl na 
tajemství Kristova utrpení a konečně slav-
ný růženec nás vede k tajemství vzkříšení 
a našeho vlastního naplnění. 

Onen tázající se křesťan z Ruska vzal po 
těchto slovech růženec do ruky a řekl plný 
radosti: „Ale potom mám celou naši kato-
lickou víru v jedné ruce!“ Ano, měl celou 
katolickou víru v jedné jediné ruce! U 
Alžbětinek v Klagenfurtu je možné vidět 
růženec císařovny Marie Terezie. Visí na 
něm 16 malých, zlatých srdcí a v každém 
srdci je uchovám pramínek vlasů jednoho 
z jejích 16 dětí. Tato matka nemohla při 
svých státnických jednáních své děti ni-
kdy lépe ochraňovat než na růženci v kap-
se. Když na perlách růžence procháze-
jících našimi prsty přijmeme jeho slovo 
života, přinesou nám tato božská semínka 
své plody: 30násobné, 60násobné a 100ná-
sobné plody k věčnému životu. Každá per-
la je tajuplným zárodkem života, protože 
nám přináší do života evangelium a náš 
život do evangelia. 

„Až jednoho dne zemřu, stáhnou mi 
kanovníci v Kolíně biskupský prsten, vez-
mou z rukou pastýřskou berlu a odejmou 
mi pastýřský kříž. To všechno dají do dóm-
ské pokladnice, ale v mé závěti stojí: svůj 
růženec bych si rád vzal do rakve, je to 
zástava mé víry, naděje a lásky. Chci ho 
ukázat Matce Boží, aby mi po tomto puto-
vání ukázala Ježíše, požehnaný plod jejího 
života. Denně se modlím vroucí modlitbu 
jednoho křesťana ze 17. století, vojevůdce 
Jana Tillyho († 1632): Růženec v rukou, po-
slední pohled na kříž, tak bych chtěl ukon-
čit svůj život: Matko, daruj mi toto štěstí.“ 

podle kardinála Joachima Meisnera
 
K ZAMYŠLENÍ: 

Všechno  

dobře skončí  
pro toho,  

kdo  

umí čekat. 
 

Biblická hádanka 
 

O koho se jedná? 
• Jeho tchán se jmenoval Annáš. 
• Měl nepřátelský postoj k Ježíšovi. 
• Byl úřadujícím nejvyšším knězem při od-

souzení Ježíše. 
 

Správná odpověď z čísla 37.:  
Samuelovi synové – 1 Sam 8,3 

 

nechají na tomto světě, ztratí; s sebou si 
však ponesou odměnu za lásku a za to, co 
darovali potřebným; za to dostanou od Boha 
štědrou odměnu a odplatu. 

Nechtějme být moudří a chytří podle lid-
ských měřítek, ale spíše buďme prostí, po-
korní a čistí. Nikdy nemáme toužit po tom, 
abychom převyšovali druhé, ale spíše buď-
me služebníky a buďme podřízeni každé-
mu lidskému zřízení kvůli Bohu.12 A na 
všech, kdo takto jednají a vytrvají až do 
konce, spočine Duch Páně13 a učiní si v nich 
příbytek;14 budou syny nebeského Otce, 
jehož skutky konají,15 a jsou bratrem, ses-
trou i matkou našeho Pána Ježíše Krista.16 

 

1 Mt 26,39. 2 Srov. Žid 9,14. 3 Srov. Jan 1,3. 4 Srov. 
1 Petr 2,21. 5 Srov. 1 Tim 2,4. 6 Mt 22,37.39. 7 Jan 4,23. 
8 Mt 6,9. 9 Lk 18,1. 10 Srov. Mt 3,8. 11 Srov. Tob 12,9. 
12 Srov. 1 Petr 2,13. 13 Srov. 1 Petr 4,14. 14 Srov. Jan 
14,23. 15 Srov. Mt 5,45.16. 16 Srov. Mt 12,50. 
 

Breviář – Modlitba se čtením 4. X. 
 

KTERÉ PRAVDY VÍRY MUSÍME PŘEDAT 
NAŠIM DĚTEM A VNUKŮM,  

ABY MOHLI ZÍSKAT VĚČNÝ ŽIVOT? 
 

Pan kardinál Joachim Meisner vzpomíná 
na setkání německých katolíků od Volhy z 
Kazachstánu, kteří v roce 1975 přicestovali 
jako turisté do Erfurtu v tehdejší NDR. Tam 
se poprvé po 30 letech znovu zúčastnili 
katolické bohoslužby. „Otče biskupe, stýs-
ká se nám po církvi,“ řekli po mši svaté. 
„Můžete mi říci,“ zeptal se ho nakonec je-
den muž, “které pravdy víry musíme pře-
dat našim dětem a vnukům, aby mohli 
získat věčný život?“ 

Na jeho nabídku, že jim dá katechizmus 
a Nový zákon, odpověděli: „Náboženskou 
literaturu nesmíme mít doma, natož aby-
chom ji přiváželi ze zahraničí. To by bylo 
horší, než kdybychom přivezli domů 
zbraně.“ Tak se jich otec biskup zeptal, 
jestli by si mohli vzít domů růženec. Odpo-
věď zněla: „Růženec si s sebou vzít může-
me, naše ženy si ho pověsí jako ozdobu 
kolem krku a my muži ho dáme jako 
talisman do tašek, ale co to má společného 
s otázkou po nejdůležitějších pravdách víry?“ 

Otec biskup odpověděl: „Na konci růžen-
ce se nachází kříž, který tvoří zároveň i za-
čátek růžence. Na tomto místě se mod-
líme vyznání víry. To je celá naše věrouka. 
Svatý Tomáš Akvinský říká: „Kříž je kniha, 
kterou nikdy nepřestanu studovat.“ A sva-
tý Bruno z Kolína, zakladatel řádu kartuzi-
ánů, napsal na bránu každého svého klá-
štera: „Kříž stojí, zatímco svět se otáčí.“ Na 
růženci potom následují první tři malá 
zrnka. Zde se modlíme za tři božské 
ctnosti: víru, naději a lásku. To je celé uče-
ní našeho života. Víc od nás Bůh neoče-
kává. Na dalších částech perlového věnce 
  



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 2. X. do 9. X. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

27. neděle v mezidobí 
 

2. X. 

Ústí 
7:00 

P. Filip 
Hochman 

Za † rodiče, sestru, bratra, švagry a švagrové a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. Filip 

Hochman 
Za živou a † rodinu Strnadovu, Burešovu, Gadasovu a DVO. 

10:00 
P. Filip 

Hochman 

Za † syna, sestru, dva bratry a rodiče a ochranu PM pro živou 
rodinu.  

18:30 
P. František Za Boží požehnání a ochranu PM pro živou rodinu. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Za † bratra, rodiče a živou rodinu. 

Partutovice 9:30 
P. František Za živé a † farníky. 

Pondělí 
3. X. 

sv. Maxmilián 

Hranice 8:00 
P. František 

Za † manžela, dvoje rodiče † sestru a švagrovou, dary Ducha 
Svatého a ochranu PM pro živou rodinu a DVO. 

Úterý 
4. X. 

sv. František z Assisi, 
památka 

Hranice 7:00 
P. František 

Dantis. 

Středa 
5. X. 

sv. Faustina Kowalská 

Ústí  8:00 
P. František  Za † Františka Vaculu, manželku, syna a živou rodinu.  

Hranice 
17:30 

P. Radoslav 
Skupník 

Za † manžele, dvoje rodiče a živou rodinu. 

Čtvrtek 
6. X. 

sv. Bruno 

Potštát 8:00 
P. František 

Za † rodiče Šubrtovy a jejich sourozence a živou rodinu. 

Hranice 17:30 
P. Petr Utíkal 

Za živou a † rodinu Mlčákovu a DVO. 

Pátek 
7. X. 

Panna Maria Růžencová, 
památka 

Partutovice 8:00 
P. František Za Julii Bajerovou, manžela a rodinu Gretzovou. 

Hranice 

12:30 
P. František Requiem za † Annu Novákovou 

17:30 
P. František 

Za † paní Jiřinku. 

Sobota 
8. X. 

sv. Simeon 

Hranice 8:00 
P. František 

Za zdraví, pomoc Boží, dary Ducha Svatého pro celou rodinu 
a DVO. 

28. neděle v mezidobí 
 

9. X. 

Ústí 
7:00 

P. Martin 
Kubeš 

Za živé a † farníky. 

Hranice 

8:30 
P. Martin 

Kubeš 
Za nenarozené děti, jejich rodiny a DVO.  

10:00 
P. Martin 

Kubeš 

Za † stařečky Babiánkovy, † dědečky Leoše a Oldřicha a dar 
víry pro všechny jejich vnoučata. 

18:30 
P. František Za živou a † rodinu Polanovu a za DVO. 

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

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Josefa a Marii Pavelkovy, sourozence z obou stran a za 
živé rodiny. 

 

 
 
 

 
 

\ Příprava biřmovanců bude v pátek 
7. X. v 18:30 h. v kostele a pak se pře-
suneme na děkanství. 
 

\ Ekumenická bohoslužba bude ve stře-
du 5. X. v 17 hod. v kapli sv. Barbory 
(v areálu hranických kasáren). 

od 9 do 12 hod. v herně Jitřenky. Zveme 
mezi nás i nové maminky! „ÚTERKY 
NA FAŘE“ v úterý 4. října od 16 hodin 
zveme na faru maminky s dětmi před-
školního a ml. školního věku. Bude při-
praven program pro maminky i pro děti. 
 
 

Ohlášky 
\ P. Pavel je tento týden na dovolené. 
 

\ CPR Jitřenka: Od pondělí 3. října 
začnou na faře v Hranicích pravidelné 
KLUBY MAMINEK S DĚTMI. Kluby
se budou konat vždy v pondělí a středu
 


