
Odpověď nedělního žalmu: 

Budu velebit tvé jméno,  
můj Bože, Králi 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíš znovu nedbá na řeči a pomluvy 
lidí a navzdory celému zástupu zachraňuje jediného hříšníka. 
„Dnes musím zůstat ve tvém domě,“ říká Zacheovi. Každý 
z nás může tuto větu přijmout sám pro sebe, jako by i mně 
Pán říkal: „Právě dnes chci vejít do tvého srdce!“ 

Evangelium z neděle Lk 19,1-10
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K EVANGELIU 
Ježíš, když se podíval na Zachea, říká Za-

chee, pojď dolů, ne Zachee, ty jeden zlodě-
ji, hříšníku, jsi podvodník, nedá se ti nic 
svěřit. Až postavíš v Palestině několik hos-
piců, nemocnic, ujmeš se třiceti sirotků, 
aspoň v adopci na dálku, budu se s tebou 
bavit. Proces obrácení začíná tím, že Ježíš 
říká: já tě potřebuju a my na to máme něja-
kým způsobem reagovat. Ježíšovi na Za-
cheovi nevadí nic, co vadilo lidem. On vidí 
jeho. To vyvolalo reakci lidí, komentovali
to, pomlouvali. Hodně lidí nad Ježíšovými 
činy klapalo ústy. Odpůrci vnímali Ježíšovo 
chování jako pohoršivé. Ale to, co se tam 
odehrálo, reprezentuje Boží strategii vůči 
člověku. On ví mnohem lépe, co jsme zač. 
On přišel mezi nás. Vtělení se děje proto, 
aby to vyčistilo žumpu našeho života. Dnes 
ke každému z nás říká: Pojď dolů ze své 
pozice, pojď dolů ze své povýšenosti, pojď 
dolů ze svého úkrytu, já potřebuju u tebe 
zůstat, já to potřebuju, pak pochopíš, že to 
potřebuješ i ty. 

(www.pastorace.cz)

SPĚCHEJME K BRATŘÍM, 
KTEŘÍ NÁS OČEKÁVAJÍ 
z kázání svatého Bernarda, opata,  

o slavnosti Všech svatých 
 

K čemu je svatým naše chvála, k čemu je 
jim naše oslavování, k čemu i tento dnešní 
svátek? Co znamenají pozemské pocty pro 
ty, jimž podle spolehlivého Synova příslibu 
prokazuje poctu nebeský Otec? Co pro ně 
znamená, že je velebíme? Svatí nepotřebu-
jí, abychom je uctívali, a naše zbožná od-
danost jim nepřináší žádný zisk. Je jasné, 
že to není důležité pro ně, ale pro nás, když 
s úctou slavíme jejich památku. Přiznávám 
se, že při vzpomínce na ně pociťuji, jak se 
ve mně probouzí mocná touha. 
 Především v nás památka svatých vzbu-
zuje nebo posiluje touhu patřit do jejich 
společnosti, která je pro nás tak žádoucí, a 
stát se spoluobčany a společníky blaže-
ných duchů, připojit se k shromáždění 
patriarchů, k zástupům proroků, radě 
apoštolů, velikému množství mučedníků, 
sdružení vyznavačů, sborům panen, být 
pohromadě a radovat se ve společenství 
všech svatých. Očekává nás obec prvoro-
zených křesťanů,1 a my o to nedbáme; tou-
ží po nás svatí, a my si toho nevážíme; če-
kají na nás spravedliví, a my na to nehle-
díme. 
 Vzchopme se už konečně, bratři, po-
vstaňme s Kristem, usilujme o to, co po-
chází shůry, a mysleme na to.2 Vzhlížejme 
s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchej-
me k těm, kteří nás očekávají, předložme 
 

zločinec, který visel na kříži vedle Ježíše. 
Tam zvítězil nad hříchem, tam přestal mi-
lovat svůj hřích. Tam se stává svatým, a 
proto mu Ježíš může říct: „Ještě dnes budeš 
se mnou v ráji.“ Petr, který Krista zradil, 
ale potom to oplakal. Pavel, který proná-
sledoval Církev, ale potom toho litoval. 
Lévi, který odíral lidi, ale tohoto způsobu 
života zanechal. Svatí tedy nejsou podiví-
ni, stažení do sebe. Jsou to lidé, kteří zví-
tězili nad hříchem. Lidé, kteří chtěli a taky 
dokázali žít svůj život skrze Krista, s Kris-
tem a v Kristu. Až tady správně pochopíme 
další výrok dona Bosca: „Je možné, stát se 
svatým. Je nutné stát se svatým. Je lehké, 
stát se svatým“. Stačí žít svůj život v napo-
dobování Kristova života: v lásce k Bohu a 
k lidem, ve svědomitosti a v radosti. Ze 
všech vzorů svatosti, které nám Církev před-
kládá si vybereme jednu známou světici: 
sv. Terezii z Lisieux. 
 Toužila dosáhnout svatosti. A uvědomo-
vala si, že cesty, které jí byly k dosažení 
svatosti nabízeny (půsty, bičování a jiné 
formy kajícnosti) nezvládala. Proto použila 
lsti. Řekla si: jsem malá a slabá. Schody 
dokonalosti jsou pro mne strmé a vysoké. 
A Bůh je velký a mocný. Proto mohu zůstat 
tím malým a slabým dítětem a odevzdám 
se Bohu, ať mě vezme do náruče a vynese 
po schodech křesťanské dokonalosti. A
zvolila tu nejjistější cestu. Chtěla být srd-
cem Církve. Pochopila, že Církev je Kris-
tovo tajemné tělo, které má rovněž své srd-
ce, naplněné láskou. Kdyby tato láska v 
srdci Církve vyhasla, misionáři by už neo-
pouštěli své domovy, mučedníci by nepo-
kládali své životy… A proto zvolala: „V srd-
ci své matky – Církve – chci být láskou!“
Rychle se snažila proměnit svůj život v 
ústřední tepnu života – v lásku. Lásku, kte-
rou nedokazovala velkými činy, ale kterou 
vkládala do plnění každodenních povin-
ností a do služby bližnímu. A jsme u tajem-
ství svatosti. A takovými svatými bychom, 
myslím, chtěli být i my. Proto berme vážně 
povolání ke svatosti, které nám Církev 
dnes (i po celý rok) předkládá a připomíná.

„Jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, 
oblečte se do hlubokého milosrdenství, 
laskavosti, pokory, mírnosti a trpělivosti. 
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, 
pokud by měl někdo něco proti druhému. 
Jak Pán odpustil vám, tak odpouštějte i vy! 
Ale nade všechno toto mějte lásku, která 
je svazkem dokonalosti! A ve vašich srd-
cích ať vládne Kristův pokoj. K němu jste 
povoláni v jednom těle. A buďte vděční“
(Kol 3, 12-15). Amen. 

(P. Andrej Šottník)
 

Biblická hádanka 

Jak se nazývá studna, u které se Ježíš 
setkal se samařskou ženou? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Saul – 1 Sam 28,7-8.24-25.  

 

přání svého srdce těm, kteří nás vyhlížejí. 
Přejme si nejen být ve společnosti svatých, 
ale mít i účast na jejich štěstí, a toužíme-li 
po jejich přítomnosti, ucházejme se velmi 
horlivě také o to, abychom měli účast na 
jejich slávě. V této ctižádosti není nic zhoub-
ného a vroucí touha po takové slávě není 
nic nebezpečného. 

A druhá touha, která nás naplňuje při 
slavení památky svatých, směřuje k tomu, 
aby se i nám ukázal Kristus, náš život, tak 
jako se ukázal jim, a abychom se také my 
s ním ukázali ve slávě.3 Neboť zatím se 
nám Kristus, naše hlava, nepředstavuje tak, 
jak je nyní, ale máme ho před očima v té 
podobě, jakým se pro nás stal: ne s koru-
nou slávy, ale ověnčený trním našich hří-
chů. Bylo by hanbou stát se zhýčkaným 
údem, když patříme k hlavě, korunované 
trním; zatím není žádný purpur ke cti, ale 
spíše na posměch. Až Kristus přijde, už se 
nebude zvěstovat jeho smrt,4 abychom 
věděli, že i my jsme už mrtví a že náš život 
je skrytý s ním.5 Tehdy se ukáže oslavená 
hlava a s ní budou zářit oslavené údy, 
neboť on přemění naše ubohé tělo, aby to 
odpovídalo slávě, kterou má hlava, to jest 
on sám.6 

Po této slávě tedy bezpečně dychtěme s 
celou ctižádostí. Abychom směli v tuto slá-
vu doufat a ucházet se o tak velikou bla-
ženost, k tomu je ovšem třeba velice toužit 
také po pomoci svatých, aby nám bylo 
dáno na jejich přímluvu, čeho nemůžeme 
sami dosáhnout. 
 

1 Srov. Žid 12,23. 2 Srov. Kol 3,1.2. 3 Srov. Kol 3,4. 
4 Srov. 1 Kor 11,26. 5 Srov. Kol 3,3. 6 Srov. Flp 3,21 

(Breviář – modlitba se čtením) 
 

SVATÝ JE TEN, KDO NA ZEMI 
ZVÍTĚZIL NAD HŘÍCHEM 

Když se tak venku rozhlédneme kolem 
sebe, vidíme, jak ze stromů opadává listí.  
I rostliny vadnou a všechno se ukládá k 
zimnímu spánku. V tomto měsíci si ještě 
více uvědomujeme, že i člověk uvadne a 
bude uložen ke spánku. Ale nebude to defi-
nitivní konec. Ježíš nám dnes v evangeliu 
jasně říká: „Radujte se a jásejte, protože 
máte hojnou odměnu v nebi“. Dnešní svá-
tek nám připomíná, že to nebyla jenom 
prázdná slova, ale stala se, a ještě se 
postupně stávají, skutečností. Ti, které 
dnes oslavujeme, skutečně již slíbené od-
měny požívají. Říkáme jim svatí. Slovo, 
které v nás vyvolává určité rozpaky. Obdi-
vujeme je, ale často svatými být nechceme. 
Bojíme se, že bychom se stali podivíny. Tak 
jsem to slyšel od jednoho člověka: „Já ne-
chci být svatým. Stačí mi, když se dostanu 
do nebe.“ Ale v nebi jsou jenom svatí! (říká 
don Bosco) 

A svatý, to není podivín! Svatý je ten, kdo 
na zemi zvítězil nad hříchem. Například 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 30. X. do 6. XI. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

31. neděle v mezidobí 
 

30. X. 

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. 

Pondělí 
31. X. 

sv. Wolfgang 

Hranice 8:00 
P. František 

Za Ing. Josefa Vaculu a živou a † rodinu a DVO. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel Za † z rodin zaměstnanců a obyvatel DS. 

Úterý 
1. XI. 

Všech svatých  
slavnost 

Hranice 17:30 
P. František 

Za † Annu a Milana Brázdovy, sourozence  
a rodiče s prosbou o dary DS pro celou rodinu. 

Ústí 19:00 
P. František 

Za † rodiče Tomkovy, Karla Fabíka a živou rodinu. 

Partutovice 16:30 
P. Pavel Za † rodiče Vašinovy a živou rodinu.  

Potštát  
horní kostel 

18:00 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

Středa 
2. XI.  

Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé 

Hranice 17:30 
P. František Za † Dalibora Vinklárka a celou rodinu. 

Ústí 19:00 
P. František Za † Františka Lukáše, živou rodinu a DVO. 

Partutovice 16:30 
P. Pavel Volný úmysl. 

Potštát  
horní kostel 

18:00 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

Čtvrtek 
3. XI. 

sv. Martin de Porres 

Hranice 17:30 
P. František Za † manžela, rodiče z obou stran a DVO. 

Potštát  
horní kostel 

17:30 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

Pátek 
4. XI. 

sv. Karel Boromejský, 
památka 

Hranice 17:30 
P. František 

Za nenarozené děti, týrané a opuštěné a DVO. 

Partutovice 17:30 
P. Pavel Za † Jarmilu Maršálkovou, dvoje rodiče, sestru a DVO. 

Sobota 
5. XI. 

sv. Zachariáš a Alžběta 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za Sidonii Ryglovou, manžela a rodiče. 

32. neděle v mezidobí 
 

6. XI. 
 

sbírka na Charitu 

Ústí 7:00 
P. Pavel Za živé a † farníky. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Za živé a † členy živého růžence a DVO. 

10:00 
P. Pavel Za † manžela, rodiče a švagrovou a DVO. 

18:30 
P. František 

Za † manžela, rodiče a stařečky z obou stran.  

Potštát  
horní kostel 

8:00 
P. František Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Otto Lehnerta, manželku a za Boží ochranu pro 
živou rodinu. 

 

 
 

 

 

\ Kalendáře (stolní) na rok 2023 jsou 
k dostání v sakristii za Kč 75,-- 
 

\ Nabízíme vyřazené knížky z Farní 
knihovny, jedná se především o beletrii 
a dětské dobrodružné knihy. Pokud 
máte zájem se přijít podívat, přijďte na 
faru v pracovních dnech nejlépe mezi 8. 
a 15. hodinou. 

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 1. XI. od-
poledne a 2. XI. po celý den při návště-
vě kteréhokoliv kostela či kaple a po-
modlit se modlitbu Páně a vyznání víry.
 
 

V dalších dnech až do 8. XI. lze plno-
mocné odpustky pro duše v očistci 
získat (kromě tří obvyklých podmínek) 
při návštěvě hřbitova a pomodlit se 
(třeba jen v duchu) za zemřelé.  
 

\ Evangelium na rok 2023 – myšlenky k 
evangeliu na každý den – je k dostání v 
sakristii. Cena je Kč 100,--  
 
 


