
Odpověď nedělního žalmu: 

Všechny končiny země viděly 
spásu od našeho Boha. 

 
Kapka rosy z Božího slova: Kristus je Otcovo Slovo, které se 
stalo tělem. Tedy Slovo, které se skrze Krista plně 
uskutečnilo a naplnilo. Bůh vždy plní své slovo – před 
dvěma tisíci lety i dnes. 

Evangelium z neděle Jan 1,1-18.

 
 
 

                                                          

                            
 

    
 

 
 
 

 

 

 
                

Informátor pro farnost Hranice na Moravě, Partutovice a Potštát 

 ročník II.            číslo 52.            25. prosinec 2022  

 

 
 

 

   

     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

 
  
 

 

 

Betlémská hvězda  
je hvězdou temné noci  

Když se dny začínají zkracovat a na zem 
se snášejí první sněhové vločky, vynoří se 
ostýchavě a tiše první myšlenky na Váno-
ce. A ze samotného toho slova vychází ta-
kové kouzlo, že se mu sotva může ubránit 
kdekteré srdce. Dokonce i jinověrci a ne-
věřící, kterým starý příběh o Dítěti v Betlé- 
mě nic neříká, se chystají na slavnost a 
přemýšlejí, jak by mohli tu a tam rozsvítit 
paprsek radosti.  

Svátek lásky a radosti, to je ona hvězda, 
ke které všichni v prvních zimních měsí-
cích kráčejí. – Pro křesťana je však ještě 
něčím dalším. Jeho vede hvězda k jesličkám 
Dítětem, které na zem přináší pokoj. 

 
 

nepohltila“. Těm, kteří ho přijali, přinesl 
světlo a pokoj; pokoj s Otcem v nebi, pokoj 
se všemi, kteří jsou stejně jako oni dětmi 
světla a dětmi nebeského Otce, a hluboký 
vnitřní pokoj srdce; ovšem ne pokoj s dět-
mi temnoty. Jim Kníže pokoje nepřináší 
pokoj, nýbrž meč. Jim je kamenem úrazu, 
do něhož narazí a o který se roztříští. To je
obtížná a závažná pravda, kterou si nesmí-
me nechat zakrýt poetickým zázrakem 
Dítěte v jesličkách. Tajemství vtělení a ta-
jemství zla spolu úzce souvisejí. 

Dítě v jesličkách natahuje ručky a jeho 
úsměv už jakoby chtěl říct to, co později 
vysloví ústa muže: „Pojďte ke mně vši-
chni, kdo se lopotíte a jste obtíženi.“ A těm,
kteří jdou za Jeho voláním, chudým pastý-
řům, jimž nebeská záře nebe a hlas andě-
lů zvěstovaly na betlémských pláních ra-
dostnou zvěst a kteří na to upřímně a pro-
stoduše řekli své „pojďme tedy do Betléma“
a vydali se na cestu, a králům, kteří z dále-
kého Východu s podobně prostou vírou 
následovali hvězdu, těm se dostává z 
dětských dlaní rosy milosti a ti se „radují 
nevýslovnou radostí.“ Tyto ruce dávají a 
berou zároveň: vy mudrci, odložte svou 
moudrost a staňte se prostými jako děti; 
vy králové, sejměte své koruny, odložte 
své poklady a skloňte se v pokoře před 
Králem králů; vezměte na sebe bez váhá-
ní útrapy, bolesti a těžkosti, které si žádá 
vaše služba. „Pojď za mnou“ – zaslechl ta-
ké mladík Štěpán. Následoval Pána v boji 
proti mocnostem temnoty, proti zaslepe-
ní tvrdošíjnou nevěrou; vydal mu svěde-
ctví svým slovem a svou krví; následoval 
ho také v jeho Duchu, v Duchu lásky, kte-
rá překonává hřích, ale hříšníka miluje a 
ještě i ve smrti se před Bohem zastává 
svého vraha. Jsou to postavy světla, které 
klečí kolem jesliček: něžné nevinné děti, 
prostí pastýři, pokorní králové, Štěpán -
horlivý učedník; ti všichni následovali Pá-
novo volání. Proti nim stojí noc nepocho-
pitelné zatvrzelosti a zaslepenosti: učitelé 
zákona, kteří mohou podat zprávu o tom, 
kdy a kde se má Spasitel světa narodit, ale 
nevyvodí z toho „pojďme tedy do Betlé-
ma!“; král Herodes, který chce Pána živo-
ta zabít. Před Dítětem v jesličkách se tříbí 
duchové. On je Král králů a Pán nad živo-
tem a smrtí. On říká své „pojď za mnou“. 
Říká to také nám a staví nás před roz-
hodnutí mezi světlem a temnotou. 

 
 

Biblická hádanka 

Jméno Jeremiášova písaře. 
 

Správná odpověď z minulého čísla:  
Čáp, hrdlička, vlaštovka, jeřáb – Jer 8,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 ud z číhošťského s  
 Betlémská hvězda je hvězdou temné no-
ci – tak je tomu i dnes. Hned druhý den od-
kládá církev bílou barvu a obléká se do 
barvy krve a čtvrtý den do fialové barvy 
smutku: Štěpán, mučedník krve, který ja-
ko první následoval Pána ve smrti, a ne-
vinné děti, kojenci z Betléma a Judy, které 
byly krutě za-vražděny surovou rukou ka-
ta – ti stojí jako družina kolem Děťátka u je-
sliček. Co nám to má říct? Kde je jásot ne-
beských zástupů, kde je tichá blaženost 
svaté noci? Kde je pokoj na zemi? „Na ze-
mi pokoj lidem dobré vůle.“ Avšak ne vši-
chni jsou dobré vůle. Proto musel Syn věč-
ného Otce sestoupit ze slávy nebe, neboť  
tajemství zla zahalilo zemi do noci. 

Temnota pokryla zemi a on přišel jako 
světlo, které „svítí v temnotě a temnota ho 

 

 

Nebojte se! Hle, zvěstuji Vám velikou radost: 

Dnes se vám narodil Spasitel – Kristus Pán. 

Nebesa hlásají jeho spravedlnost 

a všechny národy vidí jeho slávu. 
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Radostné a pokojné Vánoce 
prozářené světlem narozeného Krista přeje 

a do nového roku 2023 vyprošuje 
hojnost Božího požehnání 

a ochranu Panny Marie 
 



POŘAD BOHOSLUŽEB 
v týdnu od 25. XII. do 1. I. 2023 

 

Liturgický kalendář Místo Čas | kněz Intence – úmysl mše svaté 

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. 

s v .  Š t ě p á n  
svátek 

26. XII. 

Ústí 7:00 
P. Pavel Za † Štefana Zbihleje, DVO a živou rodinu. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel 

Za živou a † rodinu Sedláčkovou. 

10:00 
P. Pavel Za Boží požehnání pro slečnu A. Lukášovou. 

Potštát 8:00 
P. Pavel Stuška Za živou a † rodinu Matyášovu a DVO. 

Partutovice 9:30 
P. Pavel Stuška Za † Josefa Maršálka, dceru Jitku, rodiče a DVO. 

Úterý  
27. XII. 

sv. Jan Evangelista 
svátek 

Hranice 8:00 
P. Pavel 

Za zdraví dcery Markétky a za rodinu.  
/Při mši svaté budou požehnána vína,  
která si prosím přineste./ 

Středa 
28. XII. 

sv. Mláďátek 
svátek 

Hranice DS 9:30 
P. Pavel Za klienty a zaměstnance Domova seniorů.  

Hranice 
Kostelíček 

13:00 
P. Pavel 

Requiem za † Josefa Šliwu. 

Čtvrtek 
29. XII. 

sv. Tomáš Becket 

Hranice 8:00 
P. Petr Utíkal Za † manžela a rodiče z obou stran. 

Pátek  
30. XII. 

Svaté Rodiny 
svátek 

Hranice 8:30 
P. Pavel 

Za Boží požehnání pro všechny rodiny  
a manžele naší farnosti.  
/Ve mši svaté bude obnova manželských slibů. Po mši 
svaté bude žehnání farního sálu, otevření farní kavárny 
a setkání s otcem Františkem./ 

Hranice 13:00 
P. Pavel Requiem za † Martu Šimonovou. 

Sobota 
31. XII. 

sv. Silvestr I. 

Hranice 8:00 
P. Pavel Za † manžela a rodiče z obou stran. 

Matka Boží, 
Panna Maria 

 

1. I. 
 

měsíční sbírka 

Ústí 7:00 
P. Pavel Stuška Za živé a † farníky. 

Hranice 

8:30 
P. Pavel Stuška 

Za rodiče, kterým zemřely děti a za děti, kterým zemřely 
rodiče, ať už na Ukrajině či v jiných nesmyslných válkách. 

10:00 
P. Pavel Stuška Za živou a † rodinu Březíkovu a Oravovu. 

18:30 
P. Pavel 

Za živou a † rodinu Valkovičovu, Rabinskou  
a DVO. 

Potštát 8:00 
P. Pavel 

Dle zápisu v kostele. 

Partutovice 9:30 
P.Pavel Dle zápisu v kostele. 

 

 
 

 

\ Obnova manželských slibů proběhne na 
svátek Svaté rodiny, tedy 30. prosince při 
mši svaté. V tentýž den po mši svaté zveme 
všechny na žehnání farního sálu, otevření 
farní kavárny a setkání s otcem Františkem. 
 
 

Ohlášky 
\ Charita Hranice prosí hranické farníky o za-
pojení do Tříkrálové sbírky ve městě Hranice. 
Stále nemáme dostatek dětí – představitelů tří 
králů ani vedoucích skupinek (dospělí a mlá-
dež starší 15 let). Dobrovolníci, prosím, hlaste 
se u Radky Andrýskové. Tel. 733 755 881, 
e-mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz 
 
 

 

\ Zveme všechny zpěváky a hudebníky 
našeho děkanátu od 13 let ke zpěvu koled
v Domově seniorů a v Dětském domově
v Hranicích. Koledy budeme zpívat v úterý 
27. prosince odpoledne. Nácvik začne ve 14 h.
v Domově seniorů. Více na plakátku, nebo u 
kaplana Pavla. Nebojme se i takto udělat 
dobrý skutek a potěšit ty, kteří to potřebují! 
 

 
 


