
Odpověď nedělního žalmu: 

Přišel Hospodin, aby spravoval 
národy podle práva 

 

Kapka rosy z Božího slova: Je nesnadné přesně určit, která 
z následujících Ježíšových slov se týkají jen zkázy Jeruza-
léma, a která mluví o konci světa. V každém případě jsme 
ale ujišťováni o tom, že i uprostřed neštěstí a katastrof 
jsme v Božích rukou. „Ani vlas z hlavy se vám neztratí,“
říká nám Pán. 

Evangelium z neděle Lk 21,5-19
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU 

Konec světa je děsivým obrazem. Mnoho-
krát v dějinách se lidé domnívali, že to prá-
vě nastalo. Příkladem jsou hnutí zmiňova-
ná kolem roku 1000 n. l. nebo spojená s 
husitstvím. Kristus ale necílil na vystraše-
ní lidí, jak to dnes sledujeme u populistic-
kých hnutí, když na strach odpovídají 
nerealistickými sliby. Ježíš mluví ke komu-
nitě svých následovníků, dává jim rady a 
dodává odvahu. Neskrývá náročnost po-
sledních dnů. Upozorňuje na několik věcí: 
Povstanou falešní či prolhaní zachránci, 
budou útoky na následovníky Krista, bude 
ve světě strach... Ježíš ale povzbuzuje 
učedníky, aby obavám a strachu nepro-
padli. Posledním pánem dějin není Zlo 
(srov. první čtení), ale Bůh. Je to čas, kdy se 
blíží konečné vítězství Boha, dobra, spra-
vedlnosti. Když zakoušíme hrůzy obtížné 
doby, platí stejná povzbuzení. Blíží se čas 
naší osobní záchrany.  

Zdroj: vira.cz
 

UTRPENÍ NÁS MNOHDY 
TÉMĚŘ ZADUSÍ 

Utrpení velmi často zabuší na dveře naše-
ho srdce dost neomaleně. Někdy se nám zdá, 
že jeho sevření duši úplně zadusí. A je pro 

nás velkou pomocí, pokud se nám podaří 
objevit jeho smysl a pokud v těžkostech spa-
třujeme i možnost růstu. Ale není to snadné.
 

Utrpení můžeme dát smysl 
Je pravda, že mnohé trápení bychom si 

mohli ušetřit, kdybychom lépe používali 
naši svobodu, snažili se vyvarovat zla a 
konat dobro, růst v lásce. Ale rozhodně ne 
každé utrpení, které prožíváme, je jen 
plodem našeho hříchu, či uzavřenosti vůči 
Boží lásce. Mnohá trápení, která prožívá-
me, bývají smutným následkem rozhodnu-
tí a skutků jiných lidí. Vždyť i sám Ježíš, 
Boží Syn prošel strašným utrpením, ačkoli 
jistě uměl milovat dokonalou láskou. 
 Ačkoli zde narážíme na tajemství a ne-
umíme dát uspokojivou odpověď na otáz-
ku „proč“, v pohledu víry můžeme aspoň 
dát takovému utrpení smysl. V tomto 
ohledu mi velice pomohlo Boží slovo.
Obzvlášť důležité světlo jsem našla v prv-
ním listu Petrově: „Z toho se radujte, i když 
snad máte ještě nakrátko projít zármut-
kem rozmanitých zkoušek, aby se pravost 
vaší víry, mnohem drahocennější než po-
míjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno 
ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti 
v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus...“ (1 Petr 
1, 6-9). 

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 

V týdnu od 13. do 20. 11. 2022 bude pro-
bíhat Týden modliteb za mládež. Smyslem 
této akce je zaměřit život církve na mladé 
lidi, ve kterých církev vnímá svoji budou-
cnost. Každý se může zapojit, ve společné 
modlitbě nebo i ve své osobní. 

Tématem letošního týdne modliteb za 
mládež je ANO BOHU! 

 

 
 

Týden modliteb za mládež je přípravou 
na diecézní nebo děkanátní setkání v Čes-
ké republice a jistě je potřeba tento čas 
využít právě k modlitbě a také o modlitby 
prosit, protože bez odevzdání se Bohu, 
načerpání v Jeho přítomnosti a Boha sa-
motného je vlastně zbytečné se o cokoliv 
snažit.  

Zveme Vás všechny k modlitbě. V průbě-
hu týdne bude také možnost se spojit 
prostřednictvím živého vysílání v TV Noe. 
Pravidelně ve 12 hodin se bude přenášet 
mše svatá obětovaná za mladé lidi. Ve 
středu 16. 11. v 21:05 proběhne adorace a v 
neděli 20. 11. v 10:30 poběží přenos ze 
závěrečné bohoslužby z ostravsko-opav-
ského diecézního setkání. 

 
MODLITBA ZA MLÁDEŽ 

Dobrý Otče, 
 

vylej svého Ducha svatého na všechny 
mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, 

kterou je nekonečně miluješ. 
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu, 

nové zakoušení Tvé moci, 
novou důvěru k Tvému slovu 

i novou odevzdanost pro Tvou službu, 
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích. 

 

Panno Maria, 
Ty, která jsi dobře porozuměla tomu, 

co to znamená svěřit se do Božích rukou 
a s radostí spěchat šířit evangelium, 

přimlouvej se za nás! 
AMEN. 

 

 

Biblická hádanka 

O koho se jedná? 
\ Jeden z jeho synů se jmenoval Mefibošet
\ Je zářným příkladem přátelské lásky 
\ On sám byl synem krále Saula. 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Sísera – Sdc 4,21  

 

Každý kříž se může stát tavícím kelímkem 
Všechno v nás se přirozeně jakémukoliv 

utrpení vzpírá; můžeme se však rozhod-
nout, že se mu pokusíme dát smysl. Právě 
ve světle Božího slova objevujeme, že kaž-
dý kříž se může stát jakýmsi tavícím ke-
límkem, v němž je naše duše očišťována. 
Víme, že když se těží zlato, nikdy není 
úplně čisté, je v něm spousta přimíšenin. 
Je tedy nezbytné, aby bylo vloženo do taví-
cího kelímku a prošlo vysokou teplotou, 
aby se struska odplavila a zůstal jen vzác-
ný kov. 

Totéž se má stát díky výhni utrpení s naší 
duší: Jestliže svůj kříž přijmeme s láskou, 
jak nás tomu učí Ježíš, bolest se může stát 
ohněm, jímž je očišťováno naše nitro od 
všech nečistot a příměsí. A vzácný Boží 
obraz, od věků vtištěný do naší duše, který 
je ovšem znetvořený a zohavený našimi 
„ne“ vůči Lásce, je utrpením očišťován a 
přetvářen, aby mohl znovu zazářit původní 
božskou krásou. 

Kdykoli tedy důvěřujeme v Boží lásku a 
svěříme se ve svém utrpení Pánu, bolest se 
může stát takovým tavicím kelímkem, jenž 
pročišťuje božské „zlato“, které se nachází 
v naší duši. 

Z knihy Chiara Amirante, 
Radost, to je kumšt! 

vydalo nakladatelství Paulínky. 
 

DUŠIČKOVÉ POBOŽNOSTI 

Upřímné díky Bohu za vykonání pobož-
ností s úmyslem získání plnomocných od-
pustků (přivlastnitelné pouze duším 
v očistci), které se uskutečnily ve dnech 
3. – 8. 11. 2022 na místním hřbitově v Hra-
nicích a u Kostelíčka. Mj. díky všem, kteří 
jste se zúčastnili. 

Za zúčastněné – Karel Rabinský 
 

  
 

  
 
 

K zamyšlení: 

Důvod, proč máme dvě uši  

a jen jedna ústa je,  

že máme více naslouchat  

a méně mluvit. 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 13. XI. do 20. XI. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. 

Pondělí 
14. XI. 

sv. Mikuláš Tavelič 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † Ing. Josefa Vaculu, živou a zemřelou rodinu 
Vaculovu a Kubíkovu. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel 

Dantis. 

Úterý 
15. XI. 

sv. Albert Veliký 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
16. XI.  

sv. Markéta Skotská 

Hranice 17:30 
P. František Za rodinu a dar vnitřního uzdravení. 

Ústí 19:00 
P. Pavel Za † Marii Žeravíkovou, rodiče z obou stran a DVO. 

Čtvrtek 
17. XI. 

sv. Alžběta Uherská, 
památka 

Hranice 8:00 
P. František 

Za Boží požehnání a pomoc, za ochranu Panny Marie  
a její přímluvu a zdraví pro synovce. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Volný úmysl. 

Pátek 
18. XI. 

Posvěcení římských 
bazilik sv. Petra a Pavla 

Hranice 17:30 
P. František 

Za † manžela Jaroslava a rodiče Jana a Ludmilu 
Neplechovy a živou † rodinu a DVO. 

Partutovice 17:30 
P. Pavel 

Za † Andělu Kanovou, manžela, Helenu Podešvovou, 
manžela a za živé rodiny. 

Sobota 
19. XI. 

sv. Mechtilda 

Hranice 17:30 
P. František 

Setkání varhaníků hranického děkanátu 
 

Za kněze. 

slavnost 
Ježíše Krista Krále

 

20. XI. 

Ústí 7:00 
P. Pavel 

Za † Ladislava Lukáše, manželku, syna, dvoje rodiče  
a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Za živou a † rodinu Andrýskovou. 

10:00 
P. Pavel Za živou a † rodinu. 

18:30 
P. František Za † maminku Antonínu a živou a † rodinu. 

Potštát 8:00 
P. František 

Za Boží požehnání, dar zdraví a ochranu Panny Marie 
pro celou rodinu.  

Partutovice 9:30 
P. František Za † Františka Vašinu, rodiče a bratry. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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/ 

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

\ Obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu
Srdci Ježíšovu se koná o slavnosti Ježíše 
Krista Krále před vystavenou NSO se 
zásvětnou modlitbou (Kancionál č 066). 
Takto se dají získat plnomocné odpustky. 

Ohlášky 
\ Další zkouška chrámového sboru pro-
běhne v neděli 13. 11. od 18:30 na faře. 
Pokud jste nestihli první zkoušku a rádi 
byste s námi o Vánocích zpívali, nevá-
hejte a přidejte se. Kontakt na sbormis-
tryni Janu Kohoutovou: 739 316 457. 
 

\ Biřmovanci se sejdou v pátek 18. XI. na 
děkanství. 

\ Noční adorace bude v pátek 18. XI. 
v děkanském kostele v Hranicích. Výstav 
NSO bude po mši svaté a ukončení bude 
o půl noci svátostným požehnáním. 
 

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

 
 


