
 
 
Odpověď nedělního žalmu: 

Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 

Kapka rosy z Božího slova: Anděl ujišťuje ve snu Josefa, že 
jeho snoubenka Maria očekává dítě díky Božímu zásahu. 
Jeho jméno bude Ježíš – to v překladu znamená „Bůh 
zachraňuje“. Skrze Krista Bůh nabízí záchranu každému 
člověku. V Ježíši se také naplňuje Izajášova předpověď: 
v jeho osobě je „Bůh s námi“. 

Evangelium z neděle Mt 1,18-24
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PŘÁTELÉ, CHVÁTÁM… 
 

„Přátelé, chvátám, chvátám, nemám 
chvíli klid. Já tam, já tam dávno už měl 
být.“ Jistě všichni známe píseň ze Vče-
lích medvídků jejíž text sepsal Zdeněk 
Svěrák. Už nám to vesele začíná: „Ry-
chle někde splašit adventní věnec! 
A dárky, zase ty dárky… A kdy mám 
uklízet? Péct? Chystat všechno?! 
Vždyť to nejde!“   

Máme na výběr. Buď se bezhlavě 
pustit do toho všeho, co nás čeká a ne-
mine anebo se zastavit a zeptat se na 
jednoduchou otázku, která v nás pro-
budí závan kýženého pokoje: „Laska-
vý Ježíši, co ode mě v tento čas oče-
káváš?“ 

 

 

V anglické básni od Roberta Herricka 
se píše: „Je to snad pravý půst vzdát se 
slaniny, zvěřiny? Je snad půst věcí 
úst?“ Laskavý Bože, samozřejmě, že 
půst může být i věcí úst. Nemám si ale, 
Pane, dát raději půst od svých vyčer-
pávajících plánů? Nebo od spousty 
informací z médií, která denně nasá-
vám, aniž bych z toho měl jakýkoli 
prospěch? Nezanedbávám své nej-
bližší v touze jim zařídit to či ono? 
Nemám se soustředit opravdu na to 
nejdůležitější? 

 

 
 

pobřišnice po prasknutí žaludečního 
vředu. Vystaveno je také Toufarovo
vysvědčení nebo faktura za převezení 
„neznámého muže“ do společného 
hrobu v Ďáblicích. 

Číhošť má ale další zajímavost, na 
palouku za obcí najdete kamenný pa-
mátník označující střed republiky, je- 
hož zeměpisné souřadnice jsou: 49°
44′38″ s. š. , 15°20′19″ v. d. Jde o tě-
žiště plochy vymezené státní hranicí, 
přičemž není brán v úvahu rozdíl 
nadmořských výšek. 

 

MODLITBA 
Ježíši, Dobrý pastýři,  
děkujeme Ti za tvého služebníka Josefa 

Toufara. Dlouhá léta trpělivě usiloval 
stát se Tvým knězem a Tys mu dal sílu 
a své požehnání, aby překonal řadu pře-
kážek i protivenství.  

Stal se příkladným knězem, kterému 
nescházela obětavost, pracovitost, so-
ciální citlivost ani humor. Hledal Tvou 
vůli, nechal se jí vést a inspiroval řadu 
následovníků ve kněžství.  

Pro svoji horlivou kněžskou činnost 
byl pronásledován, brutálně trýzněn 
a umučen. V děsivých podmínkách val-
dické cely zachoval věrnost Tvé církvi, 
nezradil své vnitřní přesvědčení a vy-
trval ve víře a naději.  

Tebe, jenž jsi řekl „vezmi svůj kříž 
a následuj mě", prosíme: dej nám téhož 
Ducha odvahy, statečnosti a vytrvalosti, 
kterým jsi naplňoval svého služebníka 
Josefa Toufara, abychom byli pevnější 
ve svědectví víry, vytrvalejší v naději 
a dokonalejší v lásce.  

Na přímluvu Panny Marie, kterou Tvůj 
kněz Josef vzýval v hodinách svého mu-
čení a umírání, nám uděl milost brzkého 
blahořečení služebníka Josefa Toufara, 
abychom mohli mít skrze jeho přímluvu 
účast na Tvých zaslíbeních.  

Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
Amen.  

 

Biblická hádanka 

Kteří čtyři ptáci jsou lidem dáni za 
příklad v dodržování Hospodinových 
řádů? 

 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Východní – 1 Moj 2,8  

 

Každá chvíle s Hospodinem nás obo-
hatí tak, že nakonec spoustu času uše-
tříme. A díky tomu už nebudeme 
muset spílat: „Promiňte, vážení, mám 
veliké zpoždění!“  

P. Pavel Fiala 
 

ČÍHOŠŤSKÝ ZÁZRAK 
Lubomír Popovič 

(dokončení) 
Vyzvednutí a identifikace ostatků 
Toufara 

Zájem o číhošťský zázrak a události 
následující po Toufarově zatčení, o je-
ho věznění plné krutých výslechů, je-
jichž následky nepřežil, vlastně nikdy 
neustal. Znovu ožil při vyzvednutí 
ostatků ze společného hrobu na ďá-
blickém hřbitově v roce 2014 a jejich 
identifikaci, což byl první krok k Tou-
farově ohlášenému blahořečení. 

Už první výsledky zkoumání kostry 
a nálezy zdravotnického materiálu 
v oblasti pánve nasvědčovaly tomu, že 
na těle byl před smrtí proveden chi-
rurgický zákrok v oblasti břicha. To 
naznačovalo shodu s dostupnými in-
formacemi o posledních hodinách pá-
tera Toufara. 

Odborníci navíc chtěli pro potvrzení 
identity porovnat genetické profily ze 
vzorků z exhumovaného těla s profily 
žijících příbuzných a vypočítat gene-
tický model, s jakou pravděpodobno-
stí se opravdu jedná o ostatky pátero-
va těla. 
 A záhadná událost z číhošťského 
kostela? Tu se dodnes nepovedlo pře-
svědčivě vysvětlit. 
Číhošť: Střed republiky a pietní místo 

Ostatky umučeného faráře se do Čí-
hoště vrátily po 65 letech od jeho 
smrti. V obci můžete navštívit i pa-
mětní expozici: Toufarův pokoj s ně-
kolika kusy původního nábytku i další 
místnost, kde si lze prohlédnout foto-
grafie z Toufarova dětství a mládí 
včetně pobytu na vojně či docházky 
na gymnázium, kam nastoupil až ve 
svých šestadvaceti letech. K prolisto-
vání je zde kopie vyšetřovacího spisu 
a pitevní protokol na jméno Josef Zou-
hal, kde stojí, že kněz zemřel na zánět 

  
 

 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 18. XII. do 25. XII. 2022 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

 
 

18. XII. 

Ústí 7:00 
P. Jiří Šústek 

Za † Zuzanu Zbihlejovu, manžela, syna, rodiče z obou 
stran a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Jiří Šústek 

Za ctitele Nejsvětější Trojice, Panny Marie,  
všech svatých, andělů strážných a za DVO. 

10:00 
P. Jiří Šústek 

Za rodiče Foltasovy, syna a dceru a za rodiče Oravovy 
a syna a DVO. 

18:30 
P. Pavel 

Za † Josefa Hlavinku, jeho bratra Česlava, manžele 
Turečkovy a sourozence Buškovy a živou rodinu. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Za † rodiny Zdeňkovu, Bímovu, Silných a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel 

Za Boženu Kandlerovou, manžela, snachu a zetě. 
 /Zpovídání po mši svaté/ 

Pondělí 
19. XII. 

bl. Urban 

Hranice 7:00 
P. Pavel Na poděkování za Boží ochranu po 93 let života. 

Úterý 
20. XII. 

sv. Dominik Siloský 

Hranice 7:00 
P. Pavel Dantis. 

Středa 
21. XI.  

sv. Petr Kanisius 

Potštát kostel 
PM 

14:00 
P. Pavel 

Requiem za † Jaromíra Pokorného.  
/Zpovídání od 13:30 hodin/ 

Ústí 19:00 
P. Pavel 

Za † Jana Churého a živou rodinu.  
/Zpovídání od 18:00 hodin/ 

Čtvrtek 
22. XII. 

sv. Servul 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † bratra Františka Žéka a živou rodinu.  
/Zpovídání od 16:30 hodin/ 

Pátek 
23. XII. 

sv. Jan Kentský 

Hranice 17:30 
P. Pavel 

Za † maminku a bratra. 

Sobota 
24. XII. 

Adam a Eva  

Ústí 15:30 
P. Pavel Fiala 

Za dar víry a zdraví pro děti, vnuky a vnoučata. 

Hranice 

15:00 
P. Pavel 
Stuška 

Na poděkování za milosti.  

22:00 
P. Pavel 
Stuška 

Za zdraví, Boží požehnání, dary Ducha Svatého  
pro celou rodinu a DVO. 

Potštát 20:00 
P. Pavel Fiala Na přímluvu Panny Marie za rodiny v naší farnosti. 

Partutovice 21:30 
P. Pavel Fiala Za † Roberta Haitla. 

Neděle 
25. XII. 

N a r o z e n í  P á n ě 
slavnost 

 

 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška 

Na poděkování za 85 let života s prosbou o ochranu 
Panny Marie a dary Ducha Svatého. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška 

Za † Františka a Václava Elicerovy a živou rodinu 
Meixnerovu. 

10:00 
P. Pavel Stuška 

Za živou a † rodinu Oviedo a za DVO. 

18:30 
P. Pavel Fiala Za živé a † farníky. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Fiala Za mládež celého světa. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Fiala Za živé a † farníky. 
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\ Srdečně Vás zveme na divadelní předsta-
vení Živý betlém. Vánoční příběh o naroze-
ní Ježíše Krista Vám děti zahrají na Štědrý 
den 24. prosince ve farním kostele v Hra-
nicích po dětské půlnoční mši, která zde 
začne v 15 hodin. A na Boží hod vánoční 
25. prosince můžete vidět Živý betlém 
v Domově seniorů od 18 h. 
 
 

 
 

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

\ Ve středu 21. 12. v 9:00 hodin bude v hra-
nickém kostele probíhat stavění stromků do
 
 

stojanů, instalace světýlek na stromky a insta-
lace kostry betléma. Ve čtvrtek 22. 12. od 14:30
bude v hranickém kostele probíhat zdobení 
stromků a stavění betléma. Prosím, přijďte 
pomoci. Děkujeme. 
 

\ Otvírání betléma se zpěvem koled se 
uskuteční na Štědrý den ve 14:00 v kostele 
sv. Bartoloměje na Potštátě a v 15:00 v kos-
tele sv. Mikuláše v Partutovicích. Srdečně 
zveme. 
 


