
 
Odpověď nedělního žalmu: 

Hle, ubožák zavolal,  
a Hospodin slyšel. 

 

Kapka rosy z Božího slova: „Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ 
Tak s pokorou prosí hříšný celník. Všichni bez výjimky bychom 
se měli k této prosbě přidat. Farizeova pýcha vzdaluje od Boha 
i od záchrany, zatímco celníkova upřímná a prostá modlitba 
zprostředkovává ospravedlnění. 

Evangelium z neděle Lk 18,9-14
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Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník II.            číslo 43.            23. říjen 2022  

 

 
 

 

   

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 
  
 

 
 

Žít Boží Slovo jako Maria  

Jaký prostor má v mém životě Boží slo-
vo? Možná ani nevíme, jak je pro nás dů-
ležité, že nám Pán zanechal své Slovo a že 
život z Božího slova může nejen obohatit, 
ale zcela proměnit náš život. Tou, která 
právě na Božím slově postavila celý svůj 
život, je Maria, která se Božímu slovu 
zprostředkovanému andělem tak otevřela, 
že se v ní toto Slovo mohlo stát Tělem. 

Jako Maria jsme pozváni slovo Boží přij-
mout a otevírat se mu celou svou bytostí. 
Jsme povoláni přijímat Boží slovo tak, aby 
nás to slovo uvnitř proměňovalo v Krista a 
abychom my mohli přinášet Krista světu. 
Pokud se ale člověk opravdu poctivě neučí 
denně Bohu naslouchat, nezíská ani cit 
pro to, co Bůh říká. A pokud Boží slovo ne-
má v mém životě místo, které mu patří, a 
já se mu neotevřu tak, jak je potřeba, můj 
život se nemění.  

Velikost Matky Boží je v tom, že ona od 
prvního okamžiku přijala to, co Bůh říká, 
a poslechla. Přijetím Krista do sebe du-
chovně přijala celé lidstvo. My přijímáme 
její srdce, které ona úplně otevřela Boží-
mu záměru s ní a s lidstvem, jako prostor, 
kde se můžeme ukrýt, kde chráněni její 
přímluvou a pomocí můžeme žít v tomto 
světě. A ona nás učí být těmi, kterým jde 
na prvním místě o Boha, o lásku k němu, 
o to, abychom se stali nástrojem Božím. 

Mnozí z nás vyrůstali v době, kdy nebylo 
úplně zvykem mít doma Písmo a brát je 
denně do rukou. Doba se ale změnila a my 
jsme vedeni k tomu, abychom se vrátili ke 
slovu Božímu v celém jeho bohatství, pro-
tože je to Slovo našeho Boha a skrze toto 
psané i mluvené Slovo nám Bůh promlou-
vá do života, vede nás a vnitřně proměňu-
je. Problém číst Písmo svaté měli křesťané 
všech dob, protože naslouchat Božímu slo-
vu není jednoduché, vyžaduje to čas, vni-
třní pozornost a nastavení pro působení 
Boha a jeho Ducha. 

Maria nejen že poslechla první slovo Bo-
ží, ale v naslouchání a poslušnosti Slovu 
žila celý život. Od rána do večera zůstáva-
la ve vnitřním postoji – Pane, co si přeješ, 
co je Tvoje vůle? Tady jsem, buď se mnou, 
dej mi poznat svůj záměr… 

Ty, kdo se otevřou Božímu slovu, Bůh 
stále více přivádí do vnitřní svobody, kdy 
jsme schopni to, co poznáváme jako dob-
ré, do života uvádět, a tak se stále podo-
bat Pánu a zakoušet jeho blízkost v našem 
životě. Otevřít v modlitbě Písmo svaté a 
nad tím Slovem být znamená setkávat se 
s Ježíšem, který promlouvá do mého živo-
ta, přináší světlo, útěchu, radost. Zname-
ná to setkávat se s Tím, který nechce, 
abych byl v životě a na život sám. 

(www.vojtechkodet.cz)

sobovat konflikty, ale také přináší lásku a 
štěstí. Usmívají se, když by měly chuť kři-
čet. Zpívají, když by chtěly plakat. Pláčou, 
když jsou šťastné. Smějí se, když jsou ner-
vózní. Bijí se za věci, ve které věří. Odří-
kají si, aby si nemusela odříkat jejich ro-
dina. Milují bez podmínek. Pláčou, když 
jejich děti mají úspěch. Vědí, že objetí 
a polibek mohou zahnat zlý sen dítěte. 
Srdce ženy ví, co pohne světem, proto že-
ny dávají radost a naději. Ženy mají mno-
ho co říct a dát. 

(www.vira.cz)
 

Přáte lství  neustoupí  ani  vá lce  
 

Ježíš říká: „Milujte se navzájem, jak jsem já 
miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, 
kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste 
moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. 
Už vás nenazývám služebníky, protože slu-
žebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás 
přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co 
jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili
mne, ale já jsem si vyvolil vás...“ (Jan 15,12-16) 

Slova nejsou jen neutrálním označením 
skutečností, které nás obklopují. Použitá 
slova ovlivňují způsob, jakým realitu vní-
máme, chápeme, prožíváme. Rozmělnění vý-
znamu slov s sebou často přináší i devalvaci 
toho, co tato slova označovala. Těžko dnes 
najít výstižnější příklady než láska, milovat, 
přítel. Láska se vysvětluje jako chemická re-
akce v mozku vyvolaná feromony druhého, 
milovat znamená mít sex, přítel je ten, s 
kým má někdo intimní poměr. Slovo přá-
telství se nepoužívá vůbec. Chceme-li poro-
zumět Ježíšovým slovům, máme to docela 
těžké, protože musíme hledat jejich původní 
význam. 

Ježíš nás nebere jako svoje služebníky, ale 
jako přátele, a chová se k nám tak. Sdílí 
s námi všechno, co přijal od Otce, nic si ne-
nechává pro sebe. Dává za nás dokonce svůj 
život. Ježíš každému z nás nabízí svoje 
přátelství. Záleží na tom, jestli tuto nabídku 
přijmeme, jestli chceme být jeho přáteli. 

Petr Rezek zpívá v jedné ze svých písní: 
„Přátelství, to je někdy víc než láska, je to 
víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň... 
Přátelství neustoupí ani válce, ani v poušti 
silné neopouští, slabé přesvědčí... Pravé přá-
telství, pevné přátelství.“ Můžu se spoleh-
nout na to, že Ježíš mě stále drží za ruku, že 
mě nikdy neopouští, bojuje se mnou a za mě. 

Doceníme-li význam slova přátelství, mož-
ná užasneme, co nám Ježíš nabízí, kým pro 
mě může být. 

www.vira.cz
 

 

Biblická hádanka 
 

Jak se jmenoval král, který snědl jídlo 
připravené čarodějnicí? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Sestry Bereniké a Drusilla – historicky do-
loženo.  

 

NÁROČNÝ PROJEKT:  
ŽENA A MATKA 

 

   Stvoření ženy Bůh tvořil ženu... a potře-
boval na to šest dní nepřetržité práce. Obje-
vil se anděl a ptal se ho: „Bože, proč tím trá-
víš tolik času?“ 

A Stvořitel mu odpověděl: „Viděl jsi pra-
covní plány tohoto projektu? To, co teď tvo-
řím, je velmi složité. Má to 200 pohyblivých 
částí a musí to být celé omyvatelné. Musí to 
mít nohy, které unesou tři děti najednou. 
Musí to umět pohladit a políbit tak, že se 
tím všechno uzdraví – od odřeného kolene 
až po zlomené srdce. A také to musí mít 
ruce, které zvládnou tolik práce jako šest 
párů mužských rukou.“ 
 

 
 

Anděl byl ohromen nároky na toto stvo-
ření: „Šest párů mužských rukou? A to je 
standardní model?“ zeptal se Stvořitele. „Tak 
už si odpočiň a nech dokončení na zítřek.“ 

„To nemůžu,“ odpověděl Stvořitel. „Hroz-
ně to spěchá, musím to dokončit.“ 

A pak nadšeně pokračoval ve výkladu: 
„Představ si, samo se to umí uzdravit, 
když onemocní. A v nemoci může praco-
vat i 10 hodin denně!“ 

Anděl se přiblížil a toho stvoření se do-
tkl: „Udělal jsi to velmi jemné!“ 

Stvořitel přitakal: „Ano, je to jemné, ale 
také pevné. Nemáš představu, kolik toho 
bude muset vydržet a vykonat!“ 

„Bude mít schopnost myslet?“ zeptal se 
anděl. 

„Nejenom, že bude moci myslet, ale bude 
se umět hádat.“ 

Anděl si čehosi všiml a přiblížil se k to-
mu novému stvoření. „Ale pozor, vypadá 
to, že ti z toho modelu tady na tváři něco 
uniká! Říkal jsem ti, že už si potřebuješ 
odpočinout.“ 

„Tak to má být. To je slza,“ řekl Stvořitel. 
„A na co je dobrá taková slza?“ 
Stvořitel mu vysvětlil: „Slzy jsou způsob, 

jak ženy vyjadřují svoji radost, své trápe-
ní, svoji bolest, své zklamání, svoji sílu, 
svůj soucit a svou hrdost.“ 

Anděl byl uchvácen: „Ale to je geniální! 
Myslel jsi na všechno. Ženy budou oprav-
du výjimečné!“ 

A anděl se nemýlil. 
Ženy mají dost síly, aby neustále muže 

překvapovaly. Můžou řídit podniky a způ- 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 23. X. do 30. X. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. 

Pondělí 
24. X. 

sv. Antonín Maria 
Klaret 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za rodinu Hlavkovu a DVO. 

Hranice 
Lázeňská kaple 

15:30 
P. František Na úmysl dárce. 

Úterý 
25. X. 

sv. Kryšpín 

Hranice 7:00 
P. František 

Dantis. 

Partutovice 17:30 
P. Pavel 

Za † Marii Voldánovou, manžela, dvoje rodiče  
a sourozence 

Středa 
26. X.  

sv. Rustik 

Hranice 17:30 
P. František Za † Jaroslava Pastorka a DVO. 

Ústí 19:00 
P. František 

Za † Karla Vykopala, živou rodinu a DVO  
a za † Karla Váňu, manželku, dceru, syna  
a DVO. 

Čtvrtek 
27. X. 

sv. Frumencius 

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

Hranice 17:30 
P. František 

Za živou a † rodinu Petrášovu a Šrotovu  
a za zdraví Ludmily. 

Pátek 
28. X. 

sv. Šimona a Judy, 
svátek 

Hranice 8:00 
P. František 

Za dar svátosti křtu pro Karlu Žákovou  
a za obrácení rodičů.  

Sobota 
29. X. 

sv. Narcis 
Hranice 8:00 

P. František 
Na poděkování PB a PM za přijatá dobrodiní s prosbou 
o další pomoc pro rodinu.  

31. neděle v mezidobí 
 

30. X. 
 

Ve 300 hod. začíná zimní čas  

� 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Drahomíru Kopřivovou, manžela, DVO a živou 
rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. František Za † rodiče, děti a vnuky. 

10:00 
P. František Za Marii a Josefa Otáhalovy, živou a † rodinu.  

18:30 
P. Vratislav 

Kozub 

Za † Marii a Ladislava Šafaříkovy,  
živou rodinu a DVO. 

Potštát 
8:00 

P. Martin 
Kubeš 

Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 
9:30 

P. Martin 
Kubeš 

Za živé a † farníky. 

 

 
 

 

 

\ Evangelium na rok 2023 – myšlenky 
k evangeliu na každý den – je k dostání 
v sakristii. Cena je Kč 100,-- 
 
\ Změna času proběhne příští neděli, 
kdy ve tři hodiny začne zimní čas. 
Ručičky se vrátí o hodinu zpět. 

Ohlášky 
\ Plnomocné odpustky (přivlastnitelné
pouze duším v očistci) je možno získat 
po splnění tří obvyklých podmínek
(svatá zpověď, sv. přijímání, modlitba 
na úmysl sv. Otce) ve dnech od 25. X. 
do 8. XI. denně, navštíví-li někdo
hřbitov a pomodlí se tam třeba jen
v duchu za zemřelé. Přičemž od 25. X. 

do 1. XI. mohou tyto odpustky získat 
mimořádně ti, kdo ze závažných důvo-
dů nemohou navštívit hřbitov a získat 
odpustky v obvyklé době, tj. od 1. do 
8. XI.; v ostatních dnech lze takto získat
odpustky částečné. Dne 1. XI. odpo-
ledne a 2. XI. po celý den je možno 
takto odpustky získat při návštěvě 
kteréhokoliv kostela či kaple.   
 


