
Odpověď nedělního žalmu: 

Pomoc nám přijde od Hospodina, 
který učinil nebe i zemi. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán nás ujišťuje, že Bůh chce vyslyšet 
modlitby těch, kdo se k němu obracejí. Z naší strany je ovšem 
důležitá vytrvalost, a především pevná víra. A tak se mohu ptát 
sám sebe: Nalezne Syn člověka 
víru v mém srdci, až přijde? 

Evangelium z neděle Lk 18,1-8

 

29. neděle v mezidobí 
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník II.            číslo 42.            16. říjen 2022  

 

 
 

 

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 
  
 

 
 

Dopis národního ředitele 
Papežských misijních děl 

k Misijní neděli 23. října 2022  
 

Milí přátelé misií, 
v neděli 23. 10. 2022 budeme slavit jako 
každý rok Světový den misií, Misijní nedě-
li. Téma „Budete mými svědky“ (Sk 1,8)
zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní do-
by, abychom v duchu těchto slov žili misij-
ní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, 
ale také s Církví celosvětovou. 

V letošním roce je pro nás tento den pří-
ležitostí, abychom si připomněli několik 
významných výročí. Je to 400. výročí zalo-
žení Kongregace de Propaganda Fide, dnes 
nese název Kongregace pro evangelizaci 
národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které 
spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoš-
tola bylo před sto lety uznáno za dílo 
„papežské“. 

Duch Svatý dovede inspirovat k mimo-
řádnému poslání kohokoli i prosté lidi. 
Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, kte-
rá přesně před 200 lety založila Sdružení 
pro šíření víry. Její blahořečení jsme osla-
vili letos v květnu ve francouzském Lyonu. 
Navzdory těžkým zdravotním podmínkám 
odpověděla na Boží volání tím, že vytvořila 
modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak 
věřící mohli aktivně účastnit misie „až na 
konec země“. Z tohoto geniálního nápadu 
vznikl Světový den misií. Ten slavíme kaž-
dým rokem a sbírka z každého společen-
ství je určena pro všeobecný fond tohoto 
díla, díky kterému papež podporuje misij-
ní aktivity. 

Za modlitby a veškerou podporu papež-
ských misií Vám upřímně děkuji. Z fondu
Papežského misijního díla šíření víry v 
České republice jsme v letošním roce po-
mohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, 
Indii, na Srí Lance, Paraguay a Papui Nové 
Guinei částkou skoro 17 milionů korun. 
V těchto zemích podporujeme katechisty, 
místní křesťanská rádia, stavby a opravy 
kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáhá-
me lidem zlepšovat životní podmínky, 
vzdělávat se a více poznávat Boha. Podává-
me pomocnou ruku všem potřebným. Pa-
pež František, jak na sebe prozradil v Po-
selství k letošní Misijní neděli, má velký 
sen. Sen o misijní církvi a o novém období 
misijní činnosti křesťanských komunit 
podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by 
Hospodin udělal z celého národa proroky“ 
(Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvá-
dět ve skutečnost a buďme všichni tím, 
čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, 
svědci, misionáři! Přinášejme svědectví 
v síle Ducha Svatého až na konec země. 

Za Vaši snahu být misionářem ve svém 
okolí a štědrost při misijní sbírce Vám dě-
kuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná

 jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel 
Papežských misijních děl v České republice

V E L I K É  D Ě K U J I ! 
Ve čtvrtek 13. 10. 2022 se uskutečnila farní 

mariánská pouť na Svatý Hostýn, které se 
nakonec zúčastnilo 25 poutníků z Hranic, 
Potštátu, Partutovic a Ústí, přičemž pro ma-
lou účast, jeli všichni poutníci vozidly. Celou 
pouť „řídil“ P. František. 

Od 9:30 hodin byla v bazilice sloužena mše 
svatá s úmysly • za ukončení války na Ukraji-
ně; • za výše jmenované farnosti; • za uzdra-
vení nemocných; • za správnou volbu nového 
pastýře olomoucké arcidiecéze, ... 

Následovala křížová cesta s účinky získání 
plnomocných odpustků, kterou "ozdobilo" 
nádherné podzimní počasí. Po obědě ve 13°° 
hodin ukončil pouť P. František Svátostným 
požehnáním. 
 

 

Patří upřímné Pán Bůh zaplať P. Františkovi
a díky Panně Marii Svatohostýnské, že nás 
přijala, objala do svého náručí a vyslyšela 
naše děkování a prosby. 

Za poutníky – Karel Rabinský

S l a b o s t  b e r e m e  j e n  j a ko  n e v ý h o d u .  

P r o  č l o v ě k a  j e  a l e  i  v e l k ý m  d o b r e m…  
 

Maria – matka Spasitele opěvuje svoji poní-
ženost a chválí mocného Boha, který shlédl
na její nepatrnost a učinil jí veliké věci. Po-
dobně se svatý Pavel rozhodl chlubit svou 
slabostí, aby na něm spočinula Boží moc 
(srov. 2 Kor 12,9). 

My se ale většinou svou slabostí nechlu-
bíme a nepatrnost bereme spíše jako nevý-
hodu ve společenské soutěži. Kdosi však 
napsal: „Často vidíme jako překážku naše-
ho duchovního růstu právě to, co je před 
Bohem naší největší devizou.“ 

Z pohledu víry je totiž ohraničenost a sla-
bost pro člověka velikým dobrem, poně-
vadž ho vyvádí z falešné soběstačnosti. 
A co víc, přitahuje Boží milosrdenství a Bo-
ží moc. Proto nás asi Boží nepřítel ponouká 
k tomu, abychom se snažili zařídit se tak, 
abychom nepotřebovali milosrdenství Bo-
ží ani lidské, abychom nebyli schopni svou 
chudobu a potřebnost přijmout. 

Maria nás učí vnímat svou nepatrnost ve 
víře se vztyčenou hlavou, jako důvod ke chvále.

 

Biblická hádanka 
 

Jak se jmenovali sourozenci Herodesa 
Agrippy II. 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
12 roků – Lk 2,42  

 

S tvrdohlavými lidmi  
se nežije nejlépe, ale… 

 

   Každý z nás má originální povahu, která 
má v sobě mnoho pozitivního a dobrého, 
ale i mnohá úskalí. Někdy jsme sami se se-
bou spokojeni, jindy ne. Leccos bychom 
možná rádi změnili. Mnohdy by nás chtěli 
měnit i lidé z našeho okolí… Bůh ale náš 
charakter měnit nechce. Chce jen promě-
nit negativní sklony naší povahy v pozitiv-
ní. Chce sobecké, špatné a hříšné postoje 
proměnit tak, aby mohly být dobré a uži-
tečné, aby mohly sloužit ostatním. 
   Bůh dokonce často proměňuje právě na-
še hříchy v dary, charismata. Proto může-
me svá obdarování a charismata objevovat 
právě i díky svým hříchům. Často se totiž 
stává, že oblast, ve které jednáme zle a 
hřešíme, je spojena s naším určitým talen-
tem a obdarováním. Kdybyste za mnou 
přišli a řekli byste mi: “Já nevím, jaké jsou 
mé dary, obdarování, charismata”, pověděl 
bych vám: “Pověz mi, v čem jednáš nevíce 
zle, jaké jsou tvé hříchy, a já ti pak povím, 
jaké máš obdarování, talenty a charismata.” 
   Bůh je totiž dobrý, bere do úvahy i zlo, 
které má moc zároveň proměňovat v dob-
ro. Může a chce proměňovat naše některé 
záporné sklony v kladné. Záleží jen na nás, 
zda s ním chceme spolupracovat. 
   Mohli bychom tak vyjmenovat mnoho 
oblastí, kde jednáme zle a které se mohou 
proměnit v charisma. Nyní ale zmíníme 
tvrdohlavost. Je velkou výhodou být tvrdo-
hlavým, či mít ve svém okolí tvrdohlavé li-
di. Tvrdohlavost totiž může být proměněna 
ve velmi pěkné charisma, a tím je vytrvalost. 
Když se vaše tvrdohlavost změní na vytr-
valost, jste šťastní lidé. Když se totiž set-
káte s nějakými životními těžkostmi, jdete 
dál. Můžete trpět, ale jen tak nic vás nez-
nechutí. Dokážete bojovat až do konce. 
Častokrát potkáváme lidi, kteří před kaž-
dou nepříjemností, před každou těžkostí 
padají. Jsou i takoví, kteří začnou tisíc roz-
manitých činností, ale potom všeho necha-
jí, nic nedokončí. Nemají sílu dotahovat 
věci do konce. Tvrdohlavý člověk se nebo-
jí překážek, on jde dopředu. Pokud ale tvr-
dohlavost zůstane tvrdohlavostí, není to 
dobré. Ale pokud se promění v dar vytrva-
losti, stává se velmi důležitou vlastností 
v životě skupiny i jednotlivce. 
Je pravda, že se s tvrdohlavými lidmi nežije 
nejlépe, protože umí velmi silně obhajovat 
své argumenty. Ale když tito lidé Pánu 
dovolí, aby je měnil, stávají se z nich velmi 
vzácní, stálí, vytrvalí a důslední lidé. 
   Bůh totiž dokáže všechno obrátit v dobré. 
A i naše hříchy mění v charismata. Není v 
nás nic, co by u něho bylo navždy ztraceno. 
Pán nás miluje i v naších hříších, miluje i te-
be v tvém hříchu, ať je jakýkoli. Ježíš tě jen 
žádá, abys mu svůj hřích odevzdával. 

Elias Vella, www.vira.cz  



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 16. X. do 23. X. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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 Nevimu a rodiče. 

Pondělí 
17. X. 

sv. Ignác Antiochijský, 
památka 

Hranice 8:00 
P. František 

Za poutníky do Medjugorje. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel 

Za rodinu Zábranskou. 

Úterý 
18. X. 

sv. Lukáš, svátek 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
19. X.  

sv. Izák Jogues  
a druhové 

Hranice 16:00 
P. František Za živé a † členy živého růžence a DVO. 

Ústí 19:00 
P. Pavel 

Za † Annu Tolášovou, manžela, syna, zetě  
a DVO. 

Čtvrtek 
20. X. 

sv. Irena 

Hranice 17:30 
P. František 

Za Josífka a ostatní mrtvě narozené děti  
a jejich rodiny. 

Potštát 17:30 
P. Pavel 

Dle zápisu v kostele. 

Pátek 
21. X. 

sv. Hilarion 

Hranice 17:30 
P. František 

Za pomoc Boží a ochranu PM za rodinu. 

Partutovice 17:30 
P. Pavel 

Za † Marii Polákovu, manžela, syna a dvoje rodiče,  
za Žofii Venclovou manžela, syna a dvoje rodiče. 

Sobota 
22. X. 

sv. Marie Salome 

Hranice 8:00 
P. František Za Boží požehnání a ochranu PM pro tetu Ludmilu. 

30. neděle v mezidobí 
 

23. X. 
 

Sbírka na misie 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za † Roberta Kainara, manželku, dvoje rodiče a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Na úmysl dárce. 

10:00 
P. Pavel 

Za † Karla a Dalibora Šustka a za rodinu Kuchtovu, 
Kulovu a Šustkovou. 

18:30 
P. František Za † rodiče, sestry, švagry a DVO. 

Potštát 8:00 
P. František Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Františka Chramazdu, manželku, syna,  
rodiče a sourozence z obou stran a za Jirku Zemana. 

 

 
 
 

 

Dále zveme na seminář pro ženy, který
vede paní Irena Smékalová a který bude ve 
středu 19.10. od 17.30 na faře v Hranicích.
Pořádáme Víkend pro matku a dceru, který 
bude 4. a 5. listopadu v Pavlovicích. Prosím, 
hlaste se co nejdříve. Bližší informace na 
plakátech a webu. 

Ohlášky 
\ Příští neděli (23. října) nás čeká Den 
modliteb za misie. Při mších svatých se 
bude konat obvyklá sbírka na podporu 
Papežských misijních děl. V Partuto-
vicích budou farníkům nabídnuty mi-
sijní předměty a perníčky od dětí.  
 

\ Příprava biřmovanců bude v pátek 21. X. 
v 18:30 hod. na děkanství. 
 

\ CPR Jitřenka zve maminky s dětmi do 
Klubu maminek vždy v pondělí a středu od 
9 do 12 h. na faře v Hranicích. Odpolední 
klub bude v úterý 17. 10. od 16 hod. 

Biblické tance budou ve čtvrtek 20. 10. v 17 
hod. na faře. 
 
 


