
Odpověď nedělního žalmu: 

Až procitnu, Hospodine,  
nasytím se pohledem na tebe. 

 

Kapka rosy z Božího slova: Nejen saduceové, ale i nemálo 
křesťanů má pochybnosti o vzkříšení a o věčném životě. Pán 
odpovídá jasně – věčný život u Boha je realitou. Bůh je přece 
Bohem živých! 

Evangelium z neděle Lk 20, 27-38
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NAŠE DOBRÉ JEDNÁNÍ NENÍ 
DOBRÉ JEN PRO DRUHÉ,  

ALE JE DOBRÉ I PRO NÁS SAMÉ 
Roztáhl jsem záclony a podíval jsem se 

ven z okna teplého a tmavého motelového 
pokoje. Přál jsem si, aby naše tři malé děti 
ještě chvilku spaly. Bílé sněhové vločky po-
malu usedaly na auta zaparkovaná před
motelem. Zimní slunce začalo osvěcovat 
chladnou a divokou scenérii. 

Protože jsme se chystali navštívit Carl-
sbadské jeskyně, oblékli jsme naše tři děti 
– všechny mladší deseti let – do teplých 
bund. Všechny tři byly ze sněhu nadšené 
a těšily se na den, který je čekal. Po snída-
ni jsme je naložili do auta a vyrazili smě-
rem k jeskyním. Sníh foukal přes dálnici, 
ale nevytvářel na ní souvislou vrstvu. To se 
ovšem změnilo, jakmile jsme odbočili na 
vedlejší silnici. 

Před branou, za níž pokračovala silnice 
do zhruba deset kilometrů vzdáleného par-
ku, stálo auto Národní správy parku. Tři 
strážci se čvachtali v mrznoucí břečce. 
Každý z nich se zastavil u jednoho z aut, 
která stála před námi. Vypadalo to, že ně-
kteří řidiči se s nimi přou. Když přišla řada 
na nás, přistoupil ke mně mladý muž v uni-
formě strážce parku. Vypadal unaveně. 
Zdálo se, že je mu zima a že je nervózní. 
Dovedl jsem si představit, že by se mno-
hem raději věnoval své obvyklé činnosti, k 
níž patřilo odpovídat na zvídavé otázky ná-
vštěvníků parku. Dnes byl poslem špat-
ných zpráv. 

„Dobré dopoledne, pane. Je mi líto, ale 
serpentiny vedoucí do parku nejsou dnes 
pro auta bezpečné. Park je uzavřen přinej-
menším do zítřka. Když si zítra zatelefo-
nujete, dostanete informace o aktuální si-
tuaci.“ Nehodlal jsem se s ním o faktech 
nějak přít. „Děkujeme za zprávu. Musí vám 
být zima“, odpověděl jsem. Zdálo se, že se 
mu ulevilo. „Díky, pane. Přeji vám pěkný 
den.“ Otočili jsme auto a vydali se nazpět 
k motelu. 

Všiml jsem si, že cestou míjíme kavárnu. 
„Co kdybychom si dali horkou čokoládu 
a po ní zamířili na bazén v našem motelu?“ 
navrhnul jsem. „Hurá, tati! To bude skvě-
lé!" radovaly se naše děti. Vstoupili jsme 
do restaurace a ovanula nás vůně horké 
čokolády a kávy. Bylo tam plno – všude ro-
diny v zimních kabátech, čepicích a šá-
lách. Když jsme se posadili, vyhlédl jsem 
z okna na chladnou zasněženou krajinu 
a uvědomil jsem si, že až se jako rodina 
budeme cachtat ve vyhřívaném krytém 
bazénu, bude nám mnohem příjemněji než 
oněm třem strážcům, kteří tam musí celý 
den trčet. Pak jsem dostal nápad. 

„Miláčku, co kdybychom těm strážcům  

               

mocným. Vyrazil jsem odpoledne. Když 
jsem se chystal na zpáteční cestu, už se 
stmívalo. Když jsem došel k lesu, byla už 
neprostupná tma, a já nemohl najít cestu. 
Věděl jsem, že klášter už musí být docela 
blízko, jenže noc byla tak černá, že jsem 
v té houštině začal opravdu bloudit. Už mi 
zbývalo jen jediné!“ 

„Jistě jste se začal modlit,“ vpadl mu mla-
dý mnich horlivě do řeči. 

 „Posadil jsem se,“ odpověděl starý pá-
ter, „a nedělal jsem vůbec nic. Prostě jsem 
jen počkal, dokud nezačalo svítat. Pak už 
jsem bez problémů našel cestu ke klášteru. 
A vy také nic nedělejte, příteli, nedělejte 
teď vůbec nic. Posaďte se a počkejte si, až 
se rozjasní.“  

Přeji vám, kteří procházíte svou životní 
temnotou, abyste si dokázali trpělivě a 
s důvěrou v Boha počkat na světlo nadchá-
zejícího dne. 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě 
následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude 
mít světlo života. To světlo svítí v temnotě, 
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5) 

(www.pastorace.cz)
 

ÚZKÁ CESTA K DOKONALOSTI  
Způsob, jakým se dojde všeho 

Abys došel toho, co nevíš, musíš jít cestou, 
na níž nevíš. Abys došel toho, z čeho /za-
tím/ nezakoušíš potěšení, musíš jít cestou, 
na níž nezakoušíš potěšení. Abys došel to-
ho, co nemáš, musíš jít cestou, na níž ne-
máš. Abys došel toho, co nejsi, musíš jít 
cestou, na níž nejsi. 

Způsob, jak lze mít všechno 
Abys došel toho, že budeš vědět všechno, 
nechtěj vědět o ničem nic. Abys došel po-
těchy ve všem, nechtěj mít potěchu z niče-
ho v ničem. Abys došel toho, že budeš mít 
všechno, nechtěj mít nic z ničeho. Abys do-
šel toho, že budeš vším, nechtěj být v ni-
čem ničím. 

Způsob, jak se nepřipravit o plnost všeho 
Když se věnuješ něčemu, již se nenoříš ve 
vše. Neboť abys došel ode všeho ke všemu, 
musíš úplně opustit vše. A až dojdeš toho, 
že budeš to vše mít, musíš to mít, aniž co 
budeš chtít. Neboť chceš-li mít /i jen/ něco 
z čehokoli, nemáš svůj poklad zcela v Bohu.

Znamení, že člověk má vše 
V této nahotě ducha najde člověk klid a od-
počinek. Protože totiž /v ní/ po ničem ne-
dychtí, duchovně ho nepudí nic směrem 
vzhůru a nezatěžuje ho nic směrem dolů. 
Je přece v těžišti své pokory. Vždyť když po 
něčem dychtí, právě tím sám sebe souží. 
 

 

Biblická hádanka 

Který vojevůdce byl zabit ve spánku? 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Jákobova studna – Jn 4,5-7  

 

dovezli horkou kávu?“ otočil jsem se na 
svou ženu. „To je dobrý nápad!“ řekla man-
želka a už objednávala tři kávy s sebou na-
víc. Naložil jsem kávy na lepenkový tácek 
a obklopil jsem je smetánkami a baleným 
cukrem. Nasedli jsme do auta a zamířili 
k bráně parku. Objel jsem šňůru aut a za-
stavil u brány. Vzal jsem kávu a šel k nej-
bližšímu strážci. 

„Chlapi, musí vám tu být zima. Říkali 
jsme si, že byste si možná dali kávu.“ Strá-
žce byl evidentně překvapený. Vykoktal: 
„Opravdu děkuji. Moc děkuji.“ Z auta jsme 
pak viděli, jak zanesl kávu svým kolegům. 
Něco se ve mně pohnulo, když jsem se za 
nimi zadíval. Vidět jejich radostné obličeje 
bylo možná lepší než výlet do kaňonu. 

Proč je nám dobře, když projevujeme la-
skavost? Proč je to tak překvapivé pro lidi, 
kteří jsou jejími příjemci? Mám-li být upří-
mný, musím se přiznat, že někdy bývám 
stejně otrávený a stejně nepříjemný jako 
řidiči, kteří se se strážci hádali. Všichni 
kráčíme životem se svými vlastními plány. 
Druhé lidi, kteří nám je zkříží, považujeme 
za nepřátele, ačkoli oni se mnohdy jen sna-
ží dělat svou práci. Pak se k nim ovšem 
chováme ošklivě a nedbáme na to, co 
vlastně prožívají. 

Mnohokrát vidíme lidi pouze v jejich ro-
lích. Jsou to strážci parku, prodavačky, 
bankovní úředníci – a kdovíco ještě. Zapo-
mínáme, že jsou to v první řadě lidé - 
matky, dcery, bratři, přátelé… Onoho dne 
mi došlo, že když přicházím do styku s lid-
mi, měl bych chápat, že jsou něco víc než 
zaměstnanci, měl bych v nich vidět lidské 
bytosti, ba dokonce i přátele. A pak nás 
život začne ještě více těšit! Obdarováním 
druhého totiž obdarováváme i sami sebe. 

(www.vira.cz) 
 

 

OBČAS NA NÁS PŘIJDE TEMNOTA 
 

V obtížných dobách často ovládne duši 
chlad a temnota. 

Vypráví se, že jednou jistý mladý mnich po-
žádal o duchovní rozhovor. Trápil ho veliký 
problém, o kterém si chtěl z hloubi duše 
promluvit se starým zkušeným řeholníkem. 
„Otče,“ začal mladík, „myslím, že už nemohu 
dále zůstat v klášteře. Když jsem sem vstu-
poval, byl jsem nadšený a přesvědčený o tom, 
že tu najdu naplnění svého života. Jenže teď už 
nic z toho necítím. Netěší mě modlitba, práce 
ani život. Najednou je kolem mě tma. Prostě 
už nemůžu dál.“ 

Starý mnich trpělivě naslouchal a dlouho 
mlčel. Nakonec pokojně řekl: „Rozhlédně-
te se, bratře. Kolem našeho kláštera se roz-
prostírají hluboké lesy. Když jsem sem 
před mnoha lety vstupoval, byly ty lesy je-
ště neprostupnější. Na mnoha místech to 
byla opravdová džungle. Dobře si vzpomí- 
nám, jak mě jednou poslali za nějakým ne- 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 6. XI. do 13. XI. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 
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6. XI. 
 

sbírka na Charitu 

 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za živé a † farníky. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za živé a † členy společenství 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 8:00 
P. František Za živé a † farníky. 

Partutovice 9:30 
P. František 

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

Pondělí 
7. XI. 

sv. Wilibrord 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za živou a † rodinu Hapalovou, syna Františka a DVO. 

Teplice 15:30 
P. František Za Ludmilu Kubíčkovou, manžela a rodiče. 

Úterý 
8. XI. 

sv. Gottfried (Bohumír) 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
9. XI.  

Posvěcení lateránské 
baziliky, svátek 

Hranice 17:30 
P. František 

Za † rodiče a prarodiče z obou stran,  
za uzdravení rodiny a DVO. 

Ústí 19:00 
P. Pavel Za † kněze, kteří se narodili a působili v Ústí a za DVO. 

Čtvrtek 
10. XI. 

sv. Lev Veliký, památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za vedení Charity, zaměstnance a klienty. 

Potštát 17:30 
P. František Volný úmysl. 

Pátek 
11. XI. 

sv. Martin, památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za živou a † rodinu Borovičkovou, Václavíkovou  
a dar zdraví. 

Partutovice 17:30 
P. František 

Za † Marii Oravovu, syna, manžela, dvoje rodiče 
a sourozence. 

Sobota 
12. XI. 

sv. Josafat, památka 

Hranice 8:00 
P. František Za † rodiče a syna. 

33. neděle v mezidobí 
 

13. XI. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Miroslava Bartoše, dvoje rodiče, DVO  
a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. František 

Za † Františka Rippera, rodiče z obou stran 
a za sourozence. 

10:00 
P. František 

Za živé a † farníky. 

18:30 
P. Pavel Za živou a † rodinu Pospíšilovu a Švarcovu. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Volný úmysl. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Za † Zdenka Haubelta, manželku, dvoje rodiče a DVO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Informátor Candela vychází pro vnitřní potřebu Římskokatolické farnosti Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát. Náklady pro tištěnou verzi Kč 5,-- 
P. František Dostál, děkan (tel. 733 742 872)   \   P. Pavel Fiala, kaplan (tel. 733 742 862)   \   http://farnost-hranice.cz/ 

\ Kalendáře (stolní) na rok 2023 jsou 
k dostání v sakristii za Kč 75,--. Evange-
lium na rok 2023 je za Kč 100,--  
 

\ Nabízíme vyřazené knížky z Farní kni-
hovny. Přijďte se podívat na faru v pra-
covních dnech nejlépe mezi 8. a 15. hod. 
 

\ Charita Hranice organizuje v sobotu 
12. listopadu v čase od 8 do 18 h. Potra-
vinovou sbírku v Hypermarketu Albert. 

Ohlášky 
\ První zkouška chrámového sboru pro-
běhne v neděli 6. 11. 2022 od 19:30 hodin 
na faře v Hranicích. Začneme již s pří-
pravou hudebního doprovodu vánočních 
svátků. Vedení sboru se ujala Jana Ko-
houtová, na kterou se také lze obrátit s 
případnými dotazy (tel. 739 316 457). Dal-
ší sborové zkoušky budou probíhat pravdě-
 
 

podobně vždy v neděli na faře, přičemž 
konkrétní časy budou upřesněny až na 
první zkoušce na základě domluvy se 
zpěváky. Srdečně zveme všechny bývalé 
i stávající členy chrámového sboru, stej-
ně tak i nové zájemce, kteří by rádi při-
spěli svým zpěvem ke kráse vánoční li-
turgie. 
 
 


