
Odpověď nedělního žalmu: 

Do domu Hospodinova 
 s radostí půjdeme! 
 

Kapka rosy z Božího slova: Víme, že Kristovo narození 
slavíváme 25. prosince. Nevíme ale, kdy Pán přijde po-
druhé ve své slávě. Proto nám on sám zdůrazňuje podobně 
jako Pavel v předchozím čtení: „Buďte připraveni, neboť 
Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“ 

Evangelium z neděle Mt 24,37-44
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PASTÝŘSKÝ LIST  
PRO 1. NEDĚLI ADVENTNÍ 2022 
Drazí bratři a sestry, 
vstupujeme do doby adventní, na niž 

se mnozí z nás těší. Vesměs pozitivní
vnímání tohoto období letos narušuje 
válka na Ukrajině a s ní spojený nárůst
cen za energie a obecně ekonomická ne-
jistota či stále přítomný covid, tedy sku-
tečnosti, které někdy až bolestně zasa-
hují do našich životů. S touhou a nadějí
očekáváme zprávy o tom, že se situace 
začíná měnit k lepšímu, ale prognózy
dalšího vývoje nejsou příliš optimistic-
ké. A tak nezaškodí položit si otázku: Co
mohu spolu se svými nejbližšími dělat, 
abych jen nečekal a nespoléhal se na to,
že to za mě někdo vyřeší? 

Nejen křesťané, ale všichni lidé touží po 
větší míře jistoty. A tu nám nabízí Bůh. Za-
poslouchejme se do slov proroka Izaiáše 
v úryvku dnešního 1. čtení: „Stane se v po-
sledních dnech: Pevně bude stát hora s Hos-
podinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena 
nad pahorky.“ Kolik věcí se za poslední roky 
ve světě změnilo, jak snadno vzalo za své 
naše přesvědčení, že přinejmenším někte-
ré z nich mají pevnou, trvalou hodnotu? 
Hospodinova hora je to, co nabízí Bůh člo-
věku – oporu, svou blízkost, vnitřní světlo, 
lásku a naději. A ta se nezměnila, ani se ne-
stala pro nás nedostupnou. Napodobme po-
čínání národů a kmenů z Izaiášova vidění a
s odhodláním zvolejme: „Vzhůru, vystupme 
na Hospodinovu horu, do domu Jakubova Bo-
ha! Ať nás naučí svým cestám, choďme po je-
ho stezkách!“ Možná jsme některé Hospodi-
novy cesty opustili a putovali po svých stez-
kách. Inu, stalo se. Ale je povzbuzující vědět, 
že se máme ke komu vrátit a kudy jít. 

Apoštol Pavel nás v dnešním úryvku z listu 
Římanům vybízí: „Víte, jaký je (nyní) čas: že 
vám už nastala hodina, kdy je třeba se probrat 
ze spánku.“ Nám lidem se stává, že při ně-
čem usneme, na něco zapomeneme, cosi 
důležitého se vytratí z naší mysli. Ale začíná 
advent, doba, kdy se dá mnohé udělat a
změnit. Z řady možných výkladů slova ad-
vent je mi nejbližší tvrzení, že pochází z
latinského slovesa advenio, tedy přicházím: 
to Pán Ježíš přichází a chce vstoupit
do mého srdce, do mého života, rodiny, prá-
ce a starostí. Proto chci vystoupat na Hospo-
dinovu horu a vejít do jeho domu, proto se 
chci probrat ze spánku, do něhož jsem upadl.
Hledáme-li vzor hodný následování, pak 
opravdu dobrý příklad nám poskytuje život-
ní odkaz Božího služebníka Antonína Cyrila 
Stojana, od jehož smrti uplyne v příštím
roce 100 let. Byl bych rád, bratři a sestry,
kdybychom se vrátili k jeho dílu, které si 
budeme v nadcházejících měsících připo-
mínat jak na Velehradě, kde je v královské 
kapli baziliky pohřben, tak na Svatém Hos-
týně a jiných místech spjatých s jeho živo- 

Dobrá četba je pro život duše stejně důležitá a nut-
ná jako dobrá výživa pro život těla. „Čtěte málo ale 
dobře!“ Otevírám si pravidelně i Boží slovo – Bibli? 

JEN PRO DNEŠEK CHCI POZNÁVAT PLÁN, 
KTERÝ SE MNOU MÁ BŮH 

Nemusím se štvát, ani váhat. Bůh zná mé kroky a 
jejich rychlost, zná mé možnosti. Půjde se mnou za 
předpokladu, že se vydám po jeho cestách a že ve 
svých plánech ponechám místo na jeho dobré záměry. 

JEN PRO DNEŠEK SE PŘIZPŮSOBÍM OKOL-
NOSTEM, ANIŽ BYCH CHTĚL OKOLNOSTI
PŘIZPŮSOBIT MÝM PŘÁNÍM 

Domnívám-li se, že lidé se vždy musí přizpůsobit 
mně, promeškám mnohé cenné hodnoty pro svůj 
život. Něco velmi důležitého mi může být darováno 
právě v lidech, kteří jsou mi málo sympatičtí. 

JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT DOBRO 
Konání dobra vyvěrá z Boží dobroty. Nemusím konat 

nemožné, mohu činit jen to, co je v mých lidských silách. 
Jeho dobrota totiž chce působit i skrze mne. Vykonám 
pouze to, co je možné, a vše ostatní ponechám Bohu. 
Vždyť je to Bůh, kdo dobro dává a působí. 

JEN PRO DNEŠEK VYKONÁM DOBRÝ SKUTEK
A NEBUDU O TOM NIKOMU VYPRAVOVAT 

Jak mohu žít tak, aby v mém okolí přibylo trochu dobra?
JEN PRO DNEŠEK CHCI KONAT BOŽÍ VŮLI 
V životě se vždy najde něco, co mi připravuje více 

starostí – nějaký nevyřešený problém, který přede 
mnou narůstá a skličuje mě. Proto si určím pořadí 
věcí, které je nutné vyřídit a předně vykonám něco 
konkrétního, do čeho se mi vůbec nechce, co již 
dlouho odkládám. Když se k tomu nakonec od-
hodlám, jistě poznám, že mi najednou zbývá více 
času na vše ostatní a jak mi je lehce. Vždycky smím 
důvěřovat, že Bůh mi chce pomoci, stojí při mně a 
ukazuje mi cestu z každé životní situace. 

JEN PRO DNEŠEK CHCI VĚŘIT V BOŽÍ 
PROZŘETELNOST 

Bůh o mně ví a stará se o mne tak, jako by mimo 
mne nebylo nikoho na světě (i kdyby okolnosti svěd-
čily o pravém opaku). Bůh si mě váží, cení mě jako 
drahocenný šperk a miluje mne jako svou milovanou 
dceru nebo syna. 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU MÍT STRACH 
Nebudu mít strach radovat se ze všeho, co je

krásné, a budu věřit v dobrotu. Nebudu mít strach 
před tím, co mě jednou může potkat. Vždyť tolikrát 
je v Písmu připomínáno: „Neboj se, jsem s Tebou, 
držím Tě za ruku.“ Naše často „podzimní nálada“ by 
se tak měla měnit v náladu spíše adventní. Strach a 
hrůza by se měly měnit v očekávání krásného, co 
nám Pán přislíbil. 

JEN PRO DNEŠEK SI VYBERU JEDEN Z 
TĚCHTO BODŮ... 

 

Biblická hádanka 

Kdo komu řekl?  
»Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom

zcela splnili Boží vůli.« 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Z oliv – Ex 27,20  

 

tem. Veden Božím duchem dokázal vhodně 
reagovat na nedostatky své doby a na bo-
lesti svých bratří a sester. Například jeho 
zásluhy o pořádání Unionistických sjezdů 
Slovanů nás mohou inspirovat k úsilí o 
sjednocování lidí, neboť rozporů a rozdělo-
vání je v dnešní společnosti více než dost. Z 
vynikajících ctností tohoto Božího služeb-
níka můžeme vyzdvihnout lásku, s níž bu-
doval vztahy, a osobní zájem, který mno-
hým projevoval oslovením či dopisem, a na 
jehož základě získal pojmenování »tatí-
ček«. Také naše osobní vztahy často potře-
bují posílit, oživit opravdovou láskou a sr-
dečným zájmem o druhého. Možná právě 
snaha přispět k jednotě a dobrým vztahům 
kolem sebe bude tím správným předsevze-
tím pro nadcházející adventní dobu. 

K pokojnému prožití adventu Vám 
všem žehná 

+Josef Nuzík, administrátor diecéze 
 

 

NĚKOLIK TIPŮ JAK ŽÍT  
KAŽDÝ DEN Z VÍRY 

Každému z nás se už určitě stalo, že se chtěl do 
něčeho pustit, ale nevěděl, jak na to. Mnohdy to na-
konec vzdal. Totéž platí i o práci na vlastním životě, 
na životě z víry. Několik tipů jak žít víru ve všedním 
životě shrnul v desetibodovém programu s názvem 
„Desatero pokoje“ papež Jan XXIII. Je to spiritualita 
přizpůsobená všednímu dni. Každý níže uvedený 
bod lze žít buď jeden den, či jeden týden, či jeden 
měsíc…  Začít je možno kdykoliv. Třeba právě nyní… 

JEN PRO DNEŠEK SE BUDU SNAŽIT PROŽÍT 
DEN, ANIŽ BYCH CHTĚL VYŘEŠIT PROBLÉM 
CELÉHO SVÉHO ŽIVOTA 

Co všechno na mě dnes čeká! Před svými problé-
my dnes nebudu uhýbat, nebudu klesat na mysli, bu-
du jim hledět do očí. Předám sebe i se svými problé-
my Bohu, uvědomím si: i dnes se o mne stará On. 
Jde se mnou přes hory a doly, výšiny i hlubiny. Stačí vždy 
jen krátká modlitba, občasné zamyšlení a připomenutí. 

JEN PRO DNEŠEK NEBUDU NIKOHO KRITIZO-
VAT A NAPRAVOVAT 

Jsem především zodpovědný sám za sebe, ne za dru-
hé. Měl bych tedy především sám na sobě vidět všechno 
to dobré, ale i zlé. A měl bych se, pokud možno, vidět tak, 
jak mě vidí Bůh. On má o mém životě největší přehled. 
Jemu záleží jak na mě, tak ale i na lidech v mém okolí. 
Nyní je tedy pro mě důležité Kristovo slovo: „Jak to, že vi-
díš třísku v oku svého bratra a trám ve svém oku nepo-
zoruješ?“ Jen pro dnešek chci tedy korigovat pouze 
sám sebe. 

JEN PRO DNEŠEK BUDU ŽÍT Z JISTOTY, ŽE 
JSEM STVOŘEN PRO ŠTĚSTÍ 
Jsme Boží synové a dcery. Naše oči pro Boha ale 
osleply, naše uši pro jeho slovo ohluchly, ztrácíme 
božský cíl a běžíme výhradně za lidskými cíly. V uších 
nám přestává znít Boží volání. Jsme pyšní na to, co jsme 
a co chceme. Naše zacpané uši ale musíme pročistit, 
abychom slyšeli, k čemu jsme povoláni, odvalit kámen z 
našich srdcí, abychom poznali, k čemu nás Bůh stvořil. 

JEN PRO DNEŠEK VĚNUJI ALESPOŇ DESET 
MINUT DOBRÉ ČETBĚ 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 27. XI. do 4. XII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

1. neděle adventní 
 

27. XI. 

Ústí 7:00 
P. František 

Za † Mariána a Ladislava Horákovy,  
za † rodinu Koblihovu a Horákovu, DVO  
a živou rodinu. 

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 † Ludmilu Kočnarovu a živou a † rodinu. 

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.  
/křest Jakub Švarc/ 

Pondělí 
28. XI. 

sv. Mansuet (Miloslav) 

Hranice 7:00 
P. František Za † rodiče Vinklerovy a Hašovy a bratra Antonína. 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel Dantis. 

Úterý 
29. XI. 

sv. Saturnin 

Hranice 7:00 
P. František Dantis. 

Středa 
30. XI.  

sv. Ondřeje, svátek 

Hranice 17:30 
P. František 

Za Josefa Juchelku, manželku, dva syny  
a vnuka. 

Ústí 19:00 
P. Pavel Za † Jana Škrobalu, syna a živou rodinu. 

Čtvrtek 
1. XII. 

sv. Edmund Kampián 

Hranice 17:30 
P. František Za šťastnou hodinu smrti.  

Potštát 17:30 
P. Pavel Za † Alenu Kotrlovou a DVO. 

Pátek 
2. XII. 

sv. Bibiána 

Hranice 17:30 
P. František 

Za nenarozené děti a jejich rodiny a DVO. 

Partutovice 17:30 
P. Pavel Za † Annu a Adolfa Brhelovy, rodiče a za živou rodinu. 

Sobota 
3. XII. 

sv. František Xaverský, 
památka 

Hranice 7:00 
P. František Dantis  

Ústí 8:00 
P. Pavel 

Za † Jaroslavu Stratilovou, manžela, syna, dvoje rodiče 
a sourozence a živou rodinu. 

2. neděle adventní
 

4. XII. 
 

měsíční sbírka 

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 † maminku Marii Glosovou a † prarodiče Františka 
a Boženu a DVO.  
/mše svatá se zaměřením na děti  
a křest Mariana Flodrová/ 

18:30 
P. František 

Za živou a † rodinu Kubátovou, Martínkovou, 
Pavlíkovou a Lámovou. 

Potštát 8:00 
P. František Za † Adolfa Mildnera a rodiče Remešovy. 

Partutovice 9:30 
P. František Za živé a † farníky. 
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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/ 

\ Farnost Hranice a CPR Jitřenka zvou 
všechny na malou adventní duchovní 
obnovu v pátek 2. prosince.  Mše sv. bude
v 17:30 h. v kostele v Hranicích, poté pak
v 19:00 h. bude na faře přednáška paní 
Františky Böhmové na téma Dary Ducha 
Svatého jsou i pro mě. 
 

\ Srdečně Vás zveme na adventní kon-
cert, který bude v sobotu 3. 12. 2022 v 16 h.
v galerii Synagoga v Hranicích. 

Ohlášky 
\ Roráty nás budou provázet adventní 
dobou: po, út, so v 7:00 hod. – se mší 
svatou – a st, čt a pá v 7:00 hod. – beze 
mše svaté. Ve středu a v sobotu budou 
roráty pro děti a pak bude pro ně při-
pravena snídaně. V ostatní dny bude 
čtení pro dospělé.  
 

\ Adorace NSO bude v děkanském 
kostele v Hranicích v pátek od 12 hod. 
až do mše svaté v 17:30 h. Zpovídat se 
bude od 16:30 hod. 
 

\ Setkání biřmovanců bude v pátek 2. XII. 
Začneme v děkanském kostele adorací 
v 18:30 hod., na kterou pozvěte i budoucí 
kmotry. Poté budeme pokračovat na dě-
kanství.  
 

 
 


