
Odpověď nedělního žalmu: 

Do domu Hospodinova půjdeme! 

 

Kapka rosy z Božího slova: Teprve na kříži se Ježíš nechává 
prohlásit za krále. Tam už totiž nehrozí, že si z něj davy 
udělají pozemského vůdce. Zde lze Kristovu panování 
porozumět jen očima víry. Uprostřed největší slabosti Ježíš 
slaví největší vítězství – vítězství nad smrtí a hříchem. 

Evangelium z neděle Lk 23,35-43 

 
 
 

                                                          

                           slavnost Ježíše Krista Krále 
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JEŽÍŠ JE MESIÁŠ  
KRALUJÍCÍ Z KŘÍŽE 

Poslední neděli liturgického roku sla-
víme svátek Ježíše Krista, Krále celého 
stvoření. Vyvstává otázka, jak je to s Je-
žíšovou královskou důstojností. – Jedná 
se o důstojnost toho, kdo až do konce 
miluje, odpouští, usiluje o společenství s 
lidmi, kteří jsou jeho bratřími. Je to pa-
nování toho, kdo kraluje „ze dřeva“, jak 
s oblibou říkávali církevní otcové. Neza-
pomínejme na to, že až když visel na 
kříži, byl nad jeho hlavu zavěšen nápis 
„židovský král“. 

Ježíš byl právě ukřižován, On, který je 
spravedlivý po výtce (srov. Lk 23,47). 
„Provinil se“ tím, že svým vlastním živo-
tem vykreslil tvář Boha, jenž je oním 
Otcem bezmezně milujícím člověka, kte-
rý upadl do hříchu (srov. Lk 15,11-32). 
„Provinil se“ tím, že Boha učinil radost-
nou zvěstí pro všechny lidi. Ježíš je tedy 
přibit na kříž mezi dva lotry. A přesto i v 
této tolik ponižující situaci nikomu ne-
vyhrožuje, neodplácí nenávist, jež se na 
něj valí ze všech stran, svou nenávistí, 
ale přesně naopak projevuje sílu, když 
pronáší neslýchaná slova: „Otče, odpusť 
jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lk 23,34). 
„Pohoršení kříže“ (srov. Gal 5,11) vyvolá-
vá jen další posměch a pohrdání: Ježíšo-
vi se posmívají náboženští vůdcové Izraele
i římští vojáci. Navíc ho provokují tím, 
že zpochybňují jeho povolání: „Když jsi 
židovský král, zachraň sám sebe!“ (Lk 
23,37) – sestup z kříže. Ježíš je pokoušen 
stejně jako na začátku svého veřejného 
působení, když ho zkoušel satan: „Jsi-li 
syn Boží, …“ (Lk 4,3.9). 

Ježíš však znovu odmítá žít sám pro 
sebe, odmítá prosit Boha, aby zasáhl v 
jeho prospěch mimořádným zázrakem, 
kterým by lidi donutil k tomu, aby za 
ním šli jako za někým, kdo je mocný 
v tomto světě. Ježíš přijímá, že přijde o 
svůj život, protože se svobodně rozhodu-
je pro naplňování Otcovy vůle, a tak až 
do smrti pokračuje ve své poslušnosti; 
nejedná se o to, že Otec by ho chtěl vi-
dět, jak strašně trpí na kříži. Ježíš prostě 
chápe, že poslušnost Boží vůli, která se 
po něm žádá – aby žil v lásce až po nej-
zazší mez – s sebou nese to, aby byl spra-
vedlivý a milující i za cenu vlastního 
života, o nějž přichází na popravišti jako 
nespravedlivě odsouzený lidskými auto-
ritami. Ano, Ježíš odmítá zachránit sám 
sebe. Jedině díky tomuto svému chování 
může s autoritou jako Pán prohlásit:
 

 

srdenství přijali spolu s tím, že ztratíme 
svůj život pro Ježíše Krista, Mesiáše, 
jenž kraluje z kříže. To znamená, že ho 
budeme milovat víc než kohokoli jiného 
a než cokoli jiné a že dokážeme dávat 
svůj život za bratry ve spravedlnosti a v 
lásce. 

 Enzo Bianchi
 

LÁSKA MĚNÍ DĚJINY 

Dějiny jsou plné padlých monarchů, 
jejichž vládu charakterizovalo sobectví,
násilí a krveprolévání. Postavili si luxus-
ní paláce, přestože se jejich poddaní 
topili v chudobě. Od svého lidu se oddě-
lovali pevnými zdmi a najatými strážci. 
A se sousedními krajinami krutě bojo-
vali a často je nenasytně vykořisťovali. 
Máme-li takovýto obraz o králi, není 
divu, že se nám před Ježíšem těžko sklá-
ní. Neměl žádný politický úřad. Nevelel 
žádné armádě. Nehledě tomu je Králem 
králů! Nepředstavuje se jako diktátor, 
který šlape po naší svobodě a vyžaduje 
slepou poslušnost. Nepoužívá ani sílu, 
ani soudy, aby si udržel moc. Nepotřebu-
je to. 

Při poslední večeři Ježíš odhalil svůj 
plán na ovládnutí světa. Jakou tajnou 
zbraň měl ve svém arzenálu? Lásku. Mů-
že se zdát bezvýznamná a bezmocná, ale 
podívej se na dějiny církve. Božská lás-
ka přemohla miliony lidí, napravila mili-
ony životů a další miliony inspirovala. 
Postarala se o zástupy svatých a obrátila 
zástupy hříšníků. Láska mění dějiny. 
Kristova královská důstojnost se od mrt-
vých monarchů, kteří jsou jen tečkou na 
mapě dějin, odlišuje ne silou, ale laska-
vostí. 

Ježíš je Král ozbrojený láskou a ctností, 
ne puškami a meči. Nenosí korunu 
z drahokamů, ale trnovou. Žehná těm, 
kteří ho pronásledují, a modlí se za ty, 
kteří mu ubližují. Nastavuje i druhou 
tvář a vyzývá nás konat tak jako on. 
Jsem věrným poddaným Krista Krále? 
Napodobuji ho a rozsévám okolo sebe 
lásku? Blíží se nový liturgický rok a to je 
příležitost začít nanovo. Nezáleží na 
tom, co jsi vykonal, nezáleží, kde jsi byl. 
Kristus tě zve do svého království. Dovol 
mu být tvým Králem. 

Slovo medzi nami, ročník 5, č. 10/2004
 

Biblická hádanka 

Z čeho byl vyráběn olej, kterým se svítilo 
ve svatostánku? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Jonatán – 1 Sam 18,3; 2 Sam 4,4; 1 Par 8,33 

 

„Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, 
ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztra-
tí, zachrání si ho“ (Lk 9,24)… 

Také jeden z ukřižovaných lotrů Ježíše 
uráží, když vidí, že jeho očekávání se 
nenaplňují: „Copak ty nejsi Mesiáš? Za-
chraň sebe i nás!“ (Lk 23,39). Druhý, tak-
zvaný „dobrý lotr“, dokládá, že pochopil, 
v čem vlastně spočívá Ježíšova králov-
ská důstojnost, a proto jedná ve smyslu 
bratrského napomenutí, když kárá dru-
hého ukřižovaného. Zároveň uznává, že 
on sám se choval špatně, a proto také 
přijímá důsledky svého chování. Uznává 
Ježíšovu nevinnost a obrací se na něj s 
 

 
 

prosbou, čímž vyznává jeho eschatolo-
gickou královskou důstojnost: „Ježíši, 
pamatuj na mě, až přijdeš do svého krá-
lovství“ (Lk 23,42). Tento dobrý lotr je 
obrazem věřících a církve, kteří jsou v 
dějinách povoláni k tomu, aby vydávali 
svědectví o Ježíšově královské důstoj-
nosti a sdíleli s ním jeho utrpení na 
kříži, prosili o příchod Božího království 
a očekávali slavný příchod Pána života 
na konci časů. 

Ježíš k dobrému lotrovi promlouvá ta-
kovými slovy, jaká bychom si přáli my 
všichni slyšet v poslední hodině svého 
života: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se 
mnou v ráji“ (Lk 23,42). Ano, tohle je 
příslib určený celému lidstvu, tedy i zlo- 
čincům a hříšníkům. Na nás je pouze to, 
abychom podanou ruku Božího milo- 
 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 20. XI. do 27. XI. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

slavnost 
Ježíše Krista Krále

 

20. XI. 

Ústí 7:00 
P. Jiří Šůstek 

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

Hranice 

8:30 
P. Jiří Šůstek 

Za živou a † rodinu Andrýskovou. 

10:00 
P. Jiří Šůstek 

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. 

Pondělí 
21. XI. 

Zasvěcení Panny Marie 
v Jeruzalémě, památka 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

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

Teplice 15:30 
P. Pavel Za živé a † farníky. 

Úterý 
22. XI. 

sv. Cecílie, památka 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
23. XI.  

sv. Klement I. 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † rodiče Žofii a Bohumila Ličmanovy, sestru 
Jarmilu a celou rodinu.  

Ústí 19:00 
P. Pavel Za † Miladu Bagarovou, manžela, DVO a živou rodinu. 

Čtvrtek 
24. XI. 

sv. Ondřej Dung-Lac 
a druhové, památka 

Potštát  8:00 
P. Pavel  Na úmysl dárce.  

Hranice 17:30 
P. Pavel Za Emila Juchelku, manželku a syna. 

Pátek 
25. XI. 

sv. Kateřina 

Partutovice 8:00 
P. Pavel  

Za všechny členy společenství živého růžence. 

Hranice  17:30 
P. Pavel 

Volný úmysl. 

Sobota 
26. XI. 

sv. Silvestr 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za † Jaroslava Hetmana, živou a † rodinu. 

1. neděle adventní 
 

27. XI. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Karla Váňu, manželku, dceru, syna  
a DVO. 

Hranice 

8:30 
P. František Za † Věroslavu Vývodovou a rodiče z obou stran. 

10:00 
P. František 

Za † prarodiče Svobodovy, Palenčarovy  
a Sojkovy, za živou rodinu a DVO. 

18:30 
P. Pavel Za † rodiče Vinklerovy a Hašovy a bratra Antonína. 

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Za živé a † farníky. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel 

Za † Karla Janíčka, manželku, sourozence, dva zetě, 
vnučku a dvoje rodiče. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 
 

\ V pondělí 21. listopadu bude v 9:00 hod. 
na faře setkání seniorů. Srdečně zveme na 
rozjímání nad modlitbou Otče náš a na 
přátelské posezení. 

Ohlášky 
\ Zkoušky chrámového sboru budou pro-
bíhat každý týden v neděli vždy od 18:30 
na faře, pokud nebude oznámeno jinak. 
Jestli jste nestihli první zkoušky a rádi 
byste s námi o Vánocích zpívali, nevá-
hejte a přidejte se. Kontakt na sbormis-
tryni Janu Kohoutovou: 739316457. 
 

\ 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. 
 

\ P. František bude mít v týdnu exercicie. 
Nebude k dispozici ani na telefonu. 
 

 
 


