
Odpověď nedělního žalmu: 

Hospodin zjevil svou spásu  
před zraky pohanů. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Deset malomocných bylo uzdraveno, 
ale jen o jednom z nich Pán prohlašuje, že byl zachráněn. Snad je 
to proto, že mu víra nebyla dobrá jen ve chvílích nemoci a bolesti, 
ale i poté, co se mu dostalo uzdravení. Záchrana duše je 
nesrovnatelně víc než uzdravení těla. 

Evangelium z neděle Lk 17,11-19

 

 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 
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Růžencová Panna Maria  
 

Měsíc říjen je zvláštní formou zasvěcen 
úctě Panny Marie modlitbou růžence. Byla 
v mém životě doba, kdy jsem modlitbu rů-
žence pokládal za cosi vrcholně nudné, do-
konce později jsem procházel vývojem, 
když se mi zdálo, že modlitba růžence není 
teologicky správná. Dnes mám jiný názor. 
Růženec se modlím rád a cítím, že mě du-
chovně obohacuje. Pro mě osobně je rů-
ženec, jakoby pupeční šňůra duchovního 
života. Maria je matkou tohoto tajemného 
Kristova života ve mně. Každý růženec, 
který se modlím, je dobou přiblížení se 
matky Marie k mé duši. A moje duše sílí z 
této modlitby. Za šťastné dny považuji ty, 
když se mi podaří pomodlit všechny tři 
růžence, ale často se mi nepodaří pomodlit 
ani jeden. V den, kdy se mi to podaří, cítím 
v sobě jakousi plnost pokoje. Nejraději se 
ho modlím sám, a když někde cestuji. 
Možná je to i tím, že Maria „ukazuje cestu“ 
(řecky Hodegetrie) a podle tradiční, vý-
chodní i západní ikonografie je její „znakem“. 

Proč se modlím růženec? Opakuji a spolu 
s Marií medituji nad Andělským pozdra-
vením. Cítím se asi tak, jako když zami-
lovaný medituje nad listem od své milé a 
často se vrací k místu, kde se hovoří o její 
lásce a oddanosti. Zdrávas totiž mluví o od-
danosti Boha vůči nám lidem. Když se 
modlím Zdrávas, naplňuje mě radost a lás-
ka. Maria je novým stvořením, je první vě-
řící v Krista, z jejího nitra vyrazili prameny 
živé vody, z její bytosti vyzařuje Boží Duch. 
A každé její přiblížení, umožňuje zásah Bo-
ha do našeho života i do nás samých. Ma-
ria je Archou Nového Zákona, z jejího těla 
a krve si vzal své tělo a krev Ježíš. A v tom-
to jeho těle byla uzavřena Nová Smlouva. 
Tato Nová Smlouva byla uzavřena faktem 
Vtělení, kdy se Bůh stal člověkem v těle 
své matky. Kniha Zjevení klade vizi Panny 
Marie bezprostředně za vizí SZ archy, aby 
naznačila jejich zjevný vztah.  

Růženec je jakési chození v kruhu, pro-
cházíme po zrníčkách v uzavřeném řetězu. 
Připadá mi to, jako když Židé vstupovali do 
zaslíbené země a narazili na nedobytné 
místo Jericho. Na Boží pokyn obcházeli s 
archou dokola, dokud zdi města nespadly. 
O Marii se říká, že je pro ďábla hroznější 
jako válečný vůz, jako bojový šik. Modlit se 
růženec, znamená, spolu s Marií dobývat 
nová území pro Krista. Když se modlíme 
růženec, jakoby jsme jeho řetízkem spou-
távali ďábla.  

Ještě ráz řeknu, proč zdravím Marii? Náš 
Bůh je a sám se tak představuje jako Bůh 
Abrahamův, Izákův a Jákobův. Spravedlivý 
a svatý život je oslavou Boha a Bůh sám se 
neostýchá nazývat se jménem svých sva-
tých služebníků. Člověk je totiž na to určen,
aby byl Božím obrazem. Svatí, tento Boží 

Plná milosti je celkem odevzdána tomu, který 
přichází přebývat v ní a jehož ona dává světu.  

„Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný 
plod života tvého, Ježíš“. Po andělském po-
zdravu si přisvojujeme i Alžbětin pozdrav. 
Alžběta „naplněna Duchem svatým“ (Lk 1,41) 
je první v dlouhé řadě pokolení, které budou 
Marii blahoslavit. „Blahoslavená, která uvě-
řila ...“ (Lk 1,45); Maria je „požehnaná mezi 
ženami“, protože uvěřila, že se slovo Hospo-
dinovo splní. Abraham se pro svou víru stal 
„požehnáním pro všechny národy země“ (Gn 
12,3). Maria se stala pro svou víru Matkou 
věřících, díky níž všechny národy země do-
stávají toho, který je Boží požehnání samo, 
požehnaný plod jejího života. „Svatá Maria, 
Matko Boží, pros za nás ...“ S Alžbětou se di-
víme: „Čím jsem si zasloužila, že matka mého 
Pána přichází ke mně?“ (Lk 1,43). Maria je 
Matka Boží i naše Matka, protože nám dala 
Ježíše, svého Syna; Můžeme jí svěřovat vše-
chny své starosti a prosby; Prosí za nás, jako 
prosila za sebe: „Ať se mi stane podle tvého 
slova“ (Lk 1,38). Když se svěřujeme její prosbě, 
odevzdáváme se s ní do Boží vůle: „Buď vůle Tvá“. 
    „Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti 
naší“. Když žádáme Pannu Marii, aby za nás 
prosila, uznáváme, že jsme ubozí hříšníci a 
obracíme se k „Matce milosrdenství“, na tu, 
která je celá svatá. Svěřujeme se jí „nyní“, v 
dnešku našeho života. A naše důvěra se roz-
šiřuje natolik, že jí už nyní svěřujeme „ho-
dinu naší smrti“; Ať je při ní přítomna, jako 
byla přítomna při smrti svého Syna na kříži 
a ať nás v hodině našeho přechodu do věč-
nosti přijme jako naše Matka, aby nás při-
vedla ke svému Synu Ježíši do ráje. 
    V ovzduší středověké zbožnosti na Západě 
vznikla modlitba růžence jako lidová náh-
rada za liturgii hodin. Na Východě litaniová 
forma „Akatistu“ a „Paraklézy“ zůstala bližší 
chórové modlitbě byzantských církví, zatím-
co arménská, koptská a syrská tradice dala 
přednost chvalozpěvem a lidovým písním k 
Matce Boží. Ale v modlitbě Zdrávas Maria a 
v teotokiách a v hymnech svatého Efréma 
nebo svatého Řehoře z Nárku je tradice ma-
riánské modlitby podstatně stejná. 
    Maria je dokonalá „orantka“ (modlící se že-
na), obraz církve. Když se k ní modlíme, spo-
lu s ní souhlasíme s plánem Otce, který posí-
lá svého Syna, aby spasil všechny lidi. Jak mi-
lovaný učedník Jan, bereme si k sobě Ježíšo-
vu Matku, která se stala Matkou všech žijí-
cích. Můžeme se modlit s ní a k ní. Modlitba 
církve je jakoby podpírána Mariinou mod-
litbou, s níž je spojena vírou, nadějí i láskou. 

(www.frantiskani.sk)

Biblická hádanka 
 

Jak starý byl Ježíš, když se v chrámě 
ztratil rodičům? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Kaifáš – Mt 26,3; Jn 18,13-14  

 

záměr realizovali. Ve svém životě dali pro-
stor Bohu, který se chtěl zjevit. A Panna 
Maria je branou, přes kterou se Bůh zjevil 
nejautentičtěji. Náš Bůh je i Bohem Mari-
iným. Bůh nežárlí na skutečné hodnoty. 
Bůh žárlí na modly, na nehodnoty, které 
jsme si postavili na jeho místo. 

 
Svět, ve kterém žijeme, velmi potřebuje 

modlitbu. Kdo se modli ten je silný z Boha. 
Modlete se růženec, nebojte se chodit a ob-
cházet mocnosti temnot s touto NZ ar-
chou. Tak, jako kdysi v roce 1571, zásluhou 
této modlitby zvítězili křesťané nad přesi-
lou mohamedánů při Lepanta, tak i dnes mů-
žeme hodně, když se budeme modlit.  

 Vycházeje z této jedinečné Mariiny 
spolupráce s působením Ducha sv., Kře-
sťanské církve postupně vytvořili modlit-
bu k svaté Matce Boží, přičemž ji soustře-
ďovaly na osobu Krista, jak se projevila ve 
svých tajemstvích. V nesčetných hymnech 
a antifonách, ve kterých se tato modlitba 
vyjadřuje, se obvykle střídají dvě zaměře-
ní: jedno velebí Pána za „velké věci“, které 
učinil své ponížené služebnice a jejím pro-
střednictvím všem lidem, druhé zvěstuje 
Ježíšově Matce prosby a chvály Božích dě-
tí, protože ona teď pozná lidstvo, které si v 
ní zasnoubil Boží Syn. 

 Toto dvojité zaměření modlitby k Marii 
našlo jedinečné vyjádření v modlitbě „Zdrá-
vas Maria“: Modlitba „Zdrávas Maria“ (Ra-
duj se Marie) začíná pozdravem anděla Ga-
briela. Sám Bůh prostřednictvím anděla 
zdraví Marii. Naše modlitba se odvažuje 
opakovat Marii tento pozdrav s pohle-
dem, jakým Bůh shlédl na svou pokornou 
služebnici a těšit se z radosti, kterou On 
nachází v ní. 
   „Milosti plná, Pán s tebou“. Obě části an-
dělova pozdravu se vzájemně osvětlují. 
Maria je plná milosti, protože Pán je s ní. 
Milost, kterou je naplněna, je přítomnost to-
ho, který je pramenem každé milosti: „Raduj 
se ... dcera Jeruzaléma ... uprostřed tebe je 
Hospodin“ (Sof 3,14.17). Maria, do níž přichá-
zí přebývat sám Pán, je sama dcerou Siónu, 
schránkou smlouvy, místem kde přebývá 
Hospodinova sláva; je „Božím stánkem mezi 
lidmi“ (Zj 21,3).  



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 9. X. do 16. X. 2022 

 

kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. 

Pondělí 
10. X. 

sv. Paulin 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † tatínka Bohumila Glose, prarodiče Antonína a Anežku, 
za živou a † rodinu a dvo 

Hranice 
Lázeňská kaple 

15:30 
P. František 

Na dobrý úmysl 

Úterý 
11. X. 

sv. German 

Hranice 7:00 
P. Pavel 

Dantis. 

Hranice 
Kostelíček 

10:00 
P. František Requiem za † Stanislava Rolince 

Středa 
12. X. 

sv. Radim 

Hranice 17:30 
P. Pavel  Za Rozálii Blažejovou, manžela a syny 

Ústí 19:00 
P. František 

Za † Vojtěcha Dobiáše a dvoje rodiče;  
za † Marii Ryparovou, manžela a živou rodinu. 

Čtvrtek 
13. X. 

sv. Eduard 

Hranice  17:30 
P. Pavel Za vedení Charity, za zaměstnance a za klienty 

Potštát 17:30 
P. František Za živou a † rodinu Tenglerovu a Mikovu. 

Pátek 
14. X. 

sv. Kalist I. 

Hranice  17:30 
P. Pavel Za † Josefa Krejčiříka, živou rodinu a dvo 

Partutovice 17:30 
P. František 

Za † Jaroslava Vašinu, rodiče a bratry, rodiče Feglerovy – 
dcery a syna. 

Sobota 
15. X. 

sv. Terezie od Ježíše, 
památka 

Hranice 8:00 
P. František Za živou a † rodinu Valkovičovu a Rabinskou a za dvo 

29. neděle v mezidobí 
 

16. X. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za dar zdraví, Božího požehnání a ochranu Panny Marie pro 
živou rodinu a za † Miroslava Venhudu. 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za † manžela Petra Volka, při výročí 20 let od úmrtí, 
za snachu Hanku, při výročí 18 let od úmrtí a za rodinu 
Vymětalíkovu a rodiče z obou stran 

10:00 
P. František 

Za † rodiče Rýparovy, syna Antonína, vnuka Michala 
a ochranu PM pro živou rodinu 

18:30 
P. Pavel Za živé a † farníky 

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Na poděkování za 55 let společného života. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Za † Jaromíra Nevinu a rodiče. 

 

 
 
 

 

svatá začíná v 9:30 hod. Cena autobu-
su je Kč 100,-- Pojede autobus. Far-
níky z Potštátu a Partutovic, prosíme,
aby nastoupili v Hranicích. Přihlašo-
vat se můžete u P. Františka nebo v sa-
kristii. 
 
 

Ohlášky 
\ Varhanní koncert bude v neděli 9.  X.
v děkanském kostele v Hranicích v 16  
hod. Vystoupí varhaník Ondřej Mucha 
z Prostějova. Vstupné je dobrovolné. 
 

\ Farní mariánskou pouť na Svatý 
Hostýn vykonáme ve čtvrtek 13. října. 
Odjezd autobusu bude: v 8:00 h. Ústí, 
8:15 h. Hranice (Šromotovo nám.) a 
8:20 h. Hranice (pod farou). Poutní mše 
 


