
Odpověď nedělního žalmu: 

V jeho dnech rozkvete spravedlnost 
a hojnost pokoje navěky 
 

Kapka rosy z Božího slova: „Připravte cestu Páně, vyrovnejte 
mu stezky!“, vyzývá nás všechny Jan Křtitel. Doba adventní
nemá svůj smysl v nákupech, shánění, pečení… Jde přece 
o to, aby na jejím konci měl Pán cestu do našeho srdce lépe 
připravenou než na začátku! 

Evangelium z neděle Mt 3,1-12
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NEZNÁMÁ FOTOGRAFIE 

Nedávno mi zazvonil telefon a ozval se 
mi P. Jan Larisch, Th.D, který je farářem
v Ostravě-Svinově. „Pošlu Ti článek z jed-
noho německého časopisu.“ Překlad je 
níže. 

P. František
 

Terezie Benedikta od Kříže – její biografie
a mnoho biografických podrobností je 
známo, ale přesto nelze vyloučit, že histo-
rici ještě najdou nové doklady a nějaká
neobjevená fakta z jejich života. Také 
prostřednictvím fotografií, na kterých je 
vyobrazena, můžeme světici lépe poznat.
Těchto obrázků však není příliš mnoho, 
protože technologie fotografie se vyvi-
nula teprve během jejího života. ...a teď 
jeden z nich. Překvapení! 

Dariusz Giemza je milovníkem histo-
rie svého regionu, tedy Dolního Slezska, 
zejména hrabství Glatz a města Dusz-
niki-Zdrój (německy Bad Reinerz). Není 
bezvýznamné, že Darek v prvních kněž-
ských letech působil jako akolyta v kos-
tele v Kurparku v Bad Reinerzu. Dariusz 
se dlouhodobě zajímá o Edith Stein
z Vratislavi, jednu z nejvýznamnějších 
osobností, které Bad Reinerz navštívily.
V jejím případě to bylo v roce 1912. Váš-
nivý historik pečlivě sbírá památky na 
svatou Terezii. V jeho muzeu „Pokladni-
ce župy Glatz“ v Kudowa-Zdrój (Bad Ku-
dowa) najdeme mimo jiné beatifikační a 
kanonizační medaile a velkou sbírku po-
hlednic.  
 

 

Na fotografii z roku 1915 je Edith Stein v 
doprovodu lékařů a sester z české ne-
mocnice na Moravě v Hranicích, kde šest
měsíců léčila pacienty s tyfem. Spolu se 
svatou Terezií byli v Hranicích další do-
brovolníci Slezského Červeného kříže. 
Víme to velmi dobře, protože toto téma 
velmi podrobně popisuje sama Edith 
Steinová ve své knize „Aus dem Leben
einer jüdischen Familie” (Ze života židov-
 
 
 

pak bude spolupracovat podle sil, které 
má. Jeho vůle se posílí tak, že dokáže 
divy. 
 

Má z nich větší radost, než z těch devě-
tadevadesáti, které nezabloudily | Jde tu 
o způsob mluvy hodně lidský, je to roz-
vinuté podobenství. Příklady pak není
radno analyzovat metafyzicky, dělat z 
nich abstraktní principy. Těžko říci, na-
kolik má Bůh jako dokonalá bytost z ně-
čeho větší nebo menší radost. Ježíš však 
je Bůh a člověk současně. A jako člověk 
má velkou radost při obrácení Magda-
lény, Matouše, Zachea. Radost se projeví 
všude tam, kde se nám podaří dílo, které 
jsme si vzali jako cíl a které nás stálo 
mnoho práce. Tímto dílem je pro Krista 
spása světa, zachránění ztracených. Ra-
dost má každý, komu se podaří něco, co 
převyšuje všecky jiné výkony. Má radost 
lékař, když zachrání život pacientovi, 
kterého ostatní považovali za ztracené-
ho. Tím větší je radost, když se zachrání 
pro život věčný a vyléčí se duše. Sv. Jan 
Zlatoústý mluvil k laxním a unuděným 
obyvatelům hlavního města, kteří hle-
dali všechny možné zábavy: „Pokuste se 
zachránit aspoň jednu duši, přivést na 
správnou cestu alespoň jednoho zblou-
dilého, pak uvidíte, co je pravá radost!“ 
 

Není vůle vašeho Otce v nebesích, aby za-
hynul jediný z těchto maličkých | Snadno
se řekne: Zachránit druhého! Ale v mno-
ha případech dodáváme: Tu se nedá už 
nic jiného dělat než modlit. Říkáme to s 
povzdechem a s dávkou pesimismu, asi 
tak jako když lékař řekne: Zkusím ještě 
tuto léčbu, snad se to ještě povede! I k to-
mu má sv. Jan Zlatoústý svou poznámku. 
Víme dobře, že je modlitba někdy vysly-
šená a někdy ne. Máme-li říci proč, udá-
váme tento důvod: Bůh vyslyší modlitbu, 
která je podle jeho vůle, musí však ode-
přít přání, které by s tím bylo v rozporu. 
Víme však, jaká je Boží vůle v jednot-
livých případech? Někdy ano, někdy ne. 
Ale přece jsou okolnosti, kdy víme, že 
jsme s Bohem zajedno: když se modlíme 
za odpuštění hříchů, za obrácení hříš-
ných. Takové je přání Boží, a proto má 
naše modlitba velkou sílu. Kdy a jak se 
vyplní, to už je zase v Božím tajemství. 

Živé slovo | Nakladatelství Refugium | 
Velehrad-Roma 2000
 

Biblická hádanka 

Jak se jmenovala Bóazova matka? 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Ježíš Janu Křtiteli před křtem – Mt 3,15  

 

ské rodiny. Není přesně známo, jak se 
jmenují lidé na fotografii, ale poznámky 
svaté Terezie nám umožňují vytvořit si 
určité hypotézy o lidech, kteří jsou s ní 
zobrazeni na této poněkud tajemné foto-
grafii. 

 

 
 

Aby si byl Dariusz Giemza naprosto 
jistý, že na fotografii je Edith Stein, snažil 
se svou domněnku potvrdit ověřením její 
identity, kupř. potvrzením lidmi z Říma 
a Vratislavi, kteří, jak říká, „ví o Edith 
všechno“. K jeho velké radosti se jeho 
domněnka potvrdila, i když si tím byl v 
podstatě docela jistý, když náhodou po-
prvé spatřil pohlednici s patronkou Evropy. 

Heimatbote, Nr. 2-3/2022 
 

RADOST Z NALEZENÉ OVCE 
Tomáš kardinál Špidlík, SJ 

Ztracená ovce | Je z římských katakomb 
známá socha „dobrého Pastýře“, který 
nese na ramenou ovci. Někteří pochy-
bují, byla-li to socha původem křesťan-
ská. Možná si ji křesťané přivlastnili, 
protože pěkně vyjadřovala podobenství 
evangelia. Ztratí-li se ze stáda ovce, je to 
žalostná věc. Jiná zvířata jsou inteligent-
nější, najdou cestu zpět ke stádu, ke stá-
ji, ale ovce je opravdu ztracená. Podo-
benství pěkně vyjadřuje pravdu, která 
se v dogmatické teologii vyjadřuje teo-
reticky: bez Boží milosti není člověk 
schopen se obrátit z hříchu na pravou 
cestu. Věděl to dobře z vlastní zkuše-
nosti sv. Augustin, proto se tak zásadně 
postavil proti pelagiánům, kteří tvrdili, 
že k tomu stačí silná vůle. A co řekneme 
těm dnes, kteří naopak silnou vůli ne-
májí a prohlašují, že se změnit nemohou, 
protože k tomu nemají sílu? Základní 
odpověď je jednoduchá: zbloudilý se sám 
nenapraví, ať už má vůli silnou nebo 
slabou. Musí se modlit, aby ho Ježíš vzal 
na ramena, aby ho milost vedla. S tou 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 4. XI. do 11. XII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. 

Pondělí 
5. XII. 

sv. Sába 

Hranice 7:00 
P. Pavel 

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

Teplice  
lázeňská kaple 

15:30 
P. František Volný úmysl. 

Úterý 
6. XII. 

sv. Mikuláš 
Hranice 

7:00 
P. František Dantis. 

17:30 
P. Jiří Polášek Na dobrý úmysl. 

Středa 
7. XI.  

sv. Ambrož, památka 

Hranice 17:30 
P. Pavel Za † rodinu Fojtíkovu a DVO. 

Ústí 19:00 
P. František 

Za † Františka Řeháka, manželku, syny, snachu, 
vnuky, DVO a živou rodinu. 

Čtvrtek 
8. XII. 

Panny Marie počaté bez 
poskvrny prvotního 

hříchu, slavnost 

Partutovice 16:30 
P. František Dle zápisu v kostele. 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za vedení Charity, zaměstnance a za klienty. 

Potštát 18:00 
P. František 

Za dar zdraví a víry pro rodinu  
a přímluvu Panny Marie.  

Ústí 19:00 
P. Pavel Dle zápisu v kostele. 

Pátek 
9. XII. 

sv. Valerie 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † kamarády a kamarádky s prosbou  
o dary DS pro pozůstalé.  

Partutovice 17:30 
P. František Za † Jana Sohra, syna a rodiče. 

Sobota 
10. XII. 

sv. Julie a Eulálie 

Hranice 7:00 
P. Pavel Za kněze a členy Mariánského kněžského hnutí. 

3. neděle adventní 
 

11. XII. 

Ústí 
7:00 

P. František 
Král 

Za † Františka Bagara, dvoje rodiče a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. František 

Král 

Za † tatínka a tchána, jejich † sourozence  
a rodiče a živou rodinu. 

10:00 
P. František 

Král 
Za Marii a Josefa Otáhalovy, živou a † rodinu. 

18:30 
P. František Za živé a † farníky. 

Potštát 8:00 
P. František Pa živou a † rodinu Kučerkovu, Paletovu a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. František 

Za † Annu a Adolfa Brhelovy, za Anežku  
a Vladimíra Biskupovy a syna Vladimíra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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/ 

\ Srdečně Vás zveme na výlet do Olo-
mouce, který bude v sobotu 17. XII. 
Prosím, přihlaste se u P. Pavla. Více 
informací najdete na plakátku, nebo u 
otce kaplana.  

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.  
 

\ Mariánské večeřadlo bude v úterý 6. 
XII. V děkanském kostele v Hranicích.
V 16:30 h. bude adorace a modlitba rů-
žence a v 17:30 h. mše svatá, kterou 
bude sloužit P. Jiří Polášek. 
 
 
 
 
 


