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Ročník IX. 

číslo 51
čtvrtá neděle adventní

Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky 

Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
tatenice, Hoštejn, Lubník

Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
červená voda, Jakubovice, Písařov

Zvole
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Bůh nám dává znamení, 
abychom viděli, co činí, 
co nám dává a co očekává. 
Chce abychom znamení vyhlíželi, 
abychom ho uviděli a přijali ho. 
Znamením je Panna  a Dítě. 
Slabost, chudoba a naděje; 
milost a pokoj od Boha, 
našeho Otce.

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, 
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: 
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali,
že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
  Amen

ŽALM 24 ať vejde Hospodin, on je král slávy!
1: Iz 7,10-14                                     2: Řím 1,1-7   Ev: Mt 1,18-24    
Ordinárium: Břízovo č. 503       příště Ebenovo č. 504



vánOCe v ZáBŘeZe a OKOlí
Pondělí 24. prosince – Štědrý den
Zábřeh mše svaté v 7.00 (roráty), v 15.30 hod. otvírání jesliček 
Večerní bohoslužby: 21.00 hod. mše s koledami; 
23.00 hod. Rybova mše vánoční  
Jedlí 20.30, Svébohov 22.00; Maletín 23.00 bohoslužba slova 
s koledami 
Farníci z Klášterce vás zvou na otevírání jesliček s dětským před-
stavením, které se uskuteční ve 14 hod. ve farním kostele v Kláš-
terci. 
Úterý 25. prosince – Slavnost narození Páně, bohoslužby jako v 
neděli. V 15.00 hod. KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE 
VÁNOČNÍ 
Středa 26. prosince – Svátek sv. Štěpána, Zábřeh, mše svaté 
v 6.55 a v 8.30 hod. Klášterec 7.20; Jedlí 9.00; Svébohov 10.30; 
Hynčina 14.30 hod. 
V 16.00 VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT SOUBORU COLLEGIUM BUCINATORUM 
Výtěžek koncertu bude věnován zábřežskému Fondu ohrožených dětí. Jste srdečně zváni!
čtvrtek 27. prosince – Svátek svatého Jana apoštola, 
Mše svatá v Ráječku v 8.30 hod. a v Zábřeze v 9.40 hod. 
O svátku sv. Jana se podle starobylé tradice žehná víno. 

vánOční vÝStava. Na první a druhý svátek vánoční 
bude otevřeno Farní muzeum. Tradiční výstavu betlémů 
letos obohatí dětské výtvarné práce se zimní a vánoční té-
matikou a výstava fotografií Jitky Václavíkové s názvem 
„Kostely a kaple našeho venkova“. Farní muzeum může-
te navštívit 25. a 26. prosince od 9.30 do 11 hodin a od-
poledne od 14 do 16.30 hodin. Zároveň bychom chtěli vy-
zvat všechny, kteří by byli ochotni na výstavu zapůjčit své 
domácí nebo vlastnoručně vyrobené betlémy, ať je přine-
sou v neděli v 8 hodin ke vchodu do muzea nebo nás kon-
taktují na telefonním čísle 731 044 840 (Petr Krňávek). 
Děkujeme. Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek

Ve dnech 25. a 26. prosince bude pro veřejnost v Zábřeze otevřený chrám sv. Bartoloměje 
od 13 do 17 hod. k prohlídce betléma. 

na svatoštěpánskou zimní pouť sváteční krajinou do filiálního kostela sv. Stanislava 
v Hynčině jste zváni na mši svatou, která začíná ve 14.30 hod. (26. 12.)  P. František Eliáš

Pondělí 31. prosince o svátku sv. Silvestra v Zábřeze 
ve 14.30 děkovná mše svatá při příležitosti ukončení občanského 
roku, na kterou navazuje
v 16 hod. varHanní KOnCert radIMa dIvIŠe hlavního var-
haníka kostela svaté Alžběty v Norimberku a uměleckého vedoucí-
ho Mezinárodních varhanních dnů v Šumperku.

Úterý 1. ledna 2007 – Slavnost Matky Boží Panny Marie, bohosluž-
by jako v neděli 



KatOlICKÝ dŮM
  Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na Povídání 
o vínečku při cimbálu. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic 
za doprovodu Cimbálovky stryca Ahmeda začíná o svátku svatého Jana – patrona vinařů, 
tj. ve čtvrtek 27. prosince v 16 hodin. Vstupné 30 Kč, cena ochutnávky 70 Kč. Zakoupení 
ochutnávky není podmínkou ke vstupu.

  Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letoš-
ního kalendářního roku a společnému přivítání roku 2008 při Silvestrovské veselici se sku-
pinou POSTYLION, kterou připravujeme na pondělí 31. prosince. Vstupenku s místenkou 
v hodnotě 100 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové v prodejně EDITON, 
tel. 583 416 340.

  Na neděli 6. ledna Vás zveme na Putování za betlémy. Navštívíme známé i méně známe 
jesličky v nedalekém okolí. Odjezd ve 13. hodin z Valové. Cena 100 Kč splatná v autobuse. 
Přihlášky u pana Josef Klimka, tel. 583 412 108, mob. 731 465 717, e-mail: spolek.metodej@
tiscali.cz.  Na setkání s Vámi při kterékoliv akci Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

farnost svébohov           farnost svébohov

  V neděli 30 prosince v 15 hod. navštíví Svébohov zábřežské „Světýlko“. V klubovně 
obecního domu zahrají a zazpívají v pásmu JAK PŘIŠLA NA SVĚT LÁSKA.
  V neděli 6. ledna v 14 hod. jste všichni zváni do obecního domu na koncert pěveckého 
kvarteta „QVOX“.
  Farnost Svébohov spolu s obecním úřadem připravují na 19. leden 2008 v pořadí už 
osmý SPOLEČENSKÝ PLES. Všechny Vás srdečně zvou pořadatelé.          Marie Šanovcová

 

postřelmovsko    postřelmovsko    postřelmovsko  
POŘad BOHOSlUŽeB na vánOCe
23. 12.  Neděle: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00
24. 12.  Štědrý den: Postřelmov 22.00, lesnice 15.30 (oprava FI 50), Hrabišín 20.00 hod.
25. 12. narození Páně: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, Dlouhomilov 11.00
26. 12. sv. Štěpán: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Sudkov 11.00
29. 12. Sobota: Sudkov 17.00
30. 12. Neděle: Postřelmov 8.00, Lesnice 9.30, Chromeč 11.00, 
 Dlouhomilov 11.00
 

V Postřelmově 26.12. v 15.00 hodin přednese chrámový sbor vánoční hudbu z děl J. J. Ryby 
a E. Marhuly. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Byly mimořádné sbírky, vybralo se 
v Postřelmově 4.873,-, v Dlouhomilově 
490,-, v Chromči 2.600 Kč. Všem dár-
cům ať Pán odplatí svou štědrostí.      

P. Vladimír Jahn

Přeji všem farníkům klidné a po-
žehnané vánoční svátky a hojnost 
Božího požehnání v novém roce.  
    P. Vladimír Jahn



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, 
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBírKY Z neděle 16. PrOSInCe: Zábřeh 10.810; Jedlí 2.000; Svébohov 2.400; Kláš-
terec 2.410; Pivonín 500; Postřelmůvek 870 Kč. 
dary: Zábřeh - na Haiti 3.400; na kostel sv. Barbory 1.000; na potřeby farnosti 20.500; 
na likvidaci lepry 500 Kč, Jedlí – na potřeby farnosti 63.000 Kč, Klášterec – na Haiti 
1.000 Kč.   Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

darY na lePrU: dne 16. prosince 2007 byla ze Zábřeha předána částka 6.100 Kč a 
z Rovenska 2.300 Kč. Všem dárcům upřímné „Pán Bůh zaplať“ a zároveň jim přeji po-
žehnané svátky vánoční a do nového roku hojnost Božího požehnání.  Marie Zíková
novoroční sbírka v Zábřeze je na obnovu kostela sv. Barbory.

naUčná SteZKa „ÚdOlíM MOravSKÉ SáZavY“. Od minu-
lé soboty je veřejnosti přístupná naučná stezka, která začíná u lomu 
na Rudolfově a končí u Šubrtovy kapličky a kterou vybudovali skau-
ti střediska Skalička. Stezka seznamuje návštěvníky s geologickými 
přírodními poměry řeky Moravské Sázavy, s historií krajiny i kap-
ličky. Nabízí netradiční pohled na přírodu a krajinu v okolí Zábřeha. P. František Eliáš, 
kterému tímto chceme poděkovat, při otevření stezky mimo jiné zdůraznil význam „pu-
tování“ a požehnal novou vlajku skautského oddílu Skalák. 

Za skauty Mgr. František John

MOHelnICKÝ BetlÉM. Dne 18. 12. 2007 dovezl řez-
bář František Nedomlel z Bruntálu (syn autora „Mo-
helnického betlému“ Josefa Nedomlela) další přírůs-
tek pro Mohelnický betlém. Dle dohody se správcem 
betlému řezbář František Nedomlel tedy i letos vy-
robil další pohybující se figurky. Jde o dva horníky 
tahající rumpálem ze štoly kbelíky s uhlím. A tak se 
všichni máme opět na co těšit. Dle letité tradice bude 
i letos Mohelnický betlém umístěn v boční kapli sv. 
Anny kostela svatého Tomáše Becketa. Tento betlé-
mářský skvost budete mít možnost poprvé spatřit 
ihned po půlnoční mši svaté a dále dle otvírací doby 
pro veřejnost až do svátku Hromnic – tzn. do 2. úno-
ra roku 2008. Těšíme se na vaši účast. 

Správce Mohelnického betlému Pavel Nenkovský

dáreK na POSlední CHvílI. Na faře v Zábřeze nebo v zakristii kostela sv. Bar-
toloměje je k dostání ekumenický překlad Písma svatého včetně deuterokanonických 
knih za 180 Kč, který vydala Česká biblický společnost.  P. František Eliáš

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH Vás zve 5. ledna 2008 na první sobotu v Koclířově s otcem 
arcibiskupem Karlem Otčenáškem. Odjezd z Valové v 11.30 hod., návrat okolo 20. ho-
diny. Aby mohl být zajištěn autobus,je nutné závazně se přihlásit do 30. prosince 2007. 
Děkuji za pochopení.                                      Ludmila Korgerová, tel. 583 414 512



farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 16. prosince: Lubník 880; Tatenice 1.230; Hoštejn 1.600; Kosov 340 Kč.  
   Všem dárcům ať odplatí Pán. P. Jaroslav Přibyl
Tuto neděli 23. prosince ve 14 hod. jste srdečně zváni do Tatenice na ADVENTNÍ KON-
CERT dětského sborečku při chrámu sv. Jana Křtitele v Tatenici a žáků kytarového odděle-
ní ZUŠ Jindřicha Drábečka v Lanškrouně. 
vánOční HvěZdY. Ve farnosti Tatenice ozdobí vaše domovy 85 vá-
nočních hvězd. Na konto dětské onkologie přibylo 8.500 Kč. Všem 
„sponzorům“ děkujeme za štědrost a přejeme jim, aby je „Vánoční hvěz-
da“ provázela celým adventem i vánočními svátky. 

POŘad BOHOSlUŽeB na vánOCe
24. prosince – Štědrý večer: setkání dětí u jesliček Tatenice 14.00, Kosov 15.30 hod.
 mše svaté: Lubník 20.30, Tatenice 22.00, Hoštejn 23.30 hod. 
25. prosince – Hod Boží vánoční: Lubník 7.45, Tatenice 9.00, Hoštejn 10.30 hod. 
26. prosince – Sv. Štěpána: Lubník 7.45, Tatenice 8.45, Hoštejn 10.00, Kosov 11.00
27. prosince mše svaté nebudou
1. ledna 2008 – nový rok: Lubník 7.45, Tatenice 9.00, Hoštejn 10.30 hod. 

PŘání a POděKOvání
 Děkuji všem, kteří v tomto roce přiložili ruku k dílu a pomohli zkrášlit život ve 
farnostech za spolupráci. 
 Všem farníkům přeji pokojné a radostné prožití svátků vánočních a hojnost 
Božího požehnání do blížícího se nového roku.  P. Jaroslav Přibyl

farnost zvole      farnost zvole      farnost zvole

Sbírka z neděle 16. prosince 3.290 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.   
  P. František Janhuba 
Bohoslužby v neděli 23. prosince: Zvole 10.15 hod., Jestřebí 8.30 hod.

POŘad BOHOSlUŽeB na vánOCe
24. prosince – Štědrý večer: Zvole 21.00 hod.: Jan Jakub Ryba Česká vánoční mše. Sbor 
a orchestr – část mše, Lukavice 19.30 hod., mše sv. se zpěvem koled 
25. prosince – Hod Boží vánoční: Zvole 10.15 hod., Jestřebí 8.30 hod., Lukavice 14.30 
26. prosince – Sv. Štěpána: Jestřebí 8.30, Zvole 10.15 hod.
KONEC ROKU
31. prosince – Silvestr: Zvole 10.15 hod. 
1. ledna 2008 – nový rok: Lukavice 8.30, Zvole 10.15 hod. 

PODĚKOVÁNÍ patří souboru SVĚTÝLKO i všem, kteří se zú-
častnili v neděli 16. prosince na odpoledním představení, za 
krásné předvánoční, adventní setkání, které nás přiblížilo i připra-
vilo na setkání se znovu zrozeným Ježíšem.  P. František Janhuba

POŽEHNANÉ A MILOSTIPLNÉ VÁNOCE A POŽEHNANÝ NOVÝ ROK PŘEJE 
A VYPROŠUJE                                            P. František Janhuba



mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko
SBírKY z neděle 16. prosince: Mohelnice 5.208; Úsov 561; Studená Loučka 782 Kč. 
 Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“  P. Petr Šimara
Ať Vám křesťanská naděje svítí stále jako betlémská hvězda nad svatyní Vašeho srdce. 
  P. Petr Šimara
. 

červenovodsko    červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 16. prosince: Červená Voda 1.135,50; Mlýnický Dvůr 150; Jakubovice 394; 
Písařov 769 Kč. Dar: Písařov 1.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“
 

vánOční BOHOSlUŽBY:
24. 12. Štědrý den: Jakubovice 20.00; Písařov 22.00; Červená Voda 24.00 hod.
25. 12. Narození Páně: Červená Voda 9.00; Mlýnický Dvůr 10.45 hod 
26. 12. Sv. Štěpán: Jakubovice 7.15; Červená Voda 9.00; Písařov 10.45 hod.
27. 12. Sv. Jan: Červená Voda 8.00 hod. – žehnání vína (přineste si s sebou!)
29.-30. 12. Sv. Rodina: Bohoslužby jako obvykle – žehnání manželům
 

* v úterý 25. prosince jste zváni do kostela v Červené Vodě na ŽIvÝ 
BetlÉM našich dětí, který se bude konat v 16 hod. a bude při něm tra-
diční sbírka na lepru.
* ve středu 26. prosince jste zváni do Šanovského kostelíku v Červe-
né Vodě na vánOční SvatOŠtěPánSKÝ ŠanOvSKÝ KOnCert 
– začínáme v 15.15 hod. Zazpívají a zahrají nám studenti ZUŠ v Králí-
kách a červenovodská skupina KAPKY. Závěrem si zazpíváme koledy 
s „Čilými babičkami“. Jsou vánoce a tak si doneste zvoneček! Dobrovol-
ným vstupným přispějete na opravu místního kostela. 

 Těšíme se na Vás!  Za všechny učinkující Marie Podalová
*  v neděli 30. prosince jste zváni do kostela sv. Matouše v Červené Vodě od 16 hod. na 
VÁNOČNÍ KONCERT RYBOVY ČESKÉ MŠE VÁNOČNÍ v provedení Scholy od sv. Jana 
Křtitele – smíšeného pěveckého sboru ze Šumperka. Vstupné dobrovolné.
Pokojné a radostné prožití vánočních svátků Kristova narození a požehnaný Nový rok 
všem přeje a vyprošuje  P. Pavel Vágner

  štítecko       štítecko       štítecko       štítecko

Sbírky z neděle 16. prosince: Štíty 1.590; Cotkytle 940; Horní Studénky 850 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Stanislav Suchánek

POŘad BOHOSlUŽeB na vánOCe
24. 12. Štědrý den: Cotkytle v 15 hod. otvírání jesliček; Horní Studénky 22.00; Štíty 24.00 
25. 12. narození Páně: Horní Studénky 7.30, Štíty 9.00, Cotkytle 11.00 hod. 
26. 12. sv. Štěpán: Horní Studénky 7.30, 
Štíty 9.00, Cotkytle 11.00 hod
1. 1. 2008 nový rok: Horní Studénky 7.30, 
Štíty 9.00, Cotkytle 11.00 hod

Přeji všem farníkům klidné a požehnané 
vánoční svátky.  
                            P. Stanislav Suchánek



PaStÝŘSKÝ lISt vánOCe 2007
Pán s Vámi, bratři a sestry!
 To je důvod k velké radosti: Bůh je s námi, kvůli nám přichází v Kris-
tu jako pomocník i brána, kterou se vstupuje do slávy. 
 Vánoce oslavující Kristův příchod jsou spojeny s idylou lásky a štěd-
rosti, které přinášejí štěstí. Je to správné spojení. Tam, kde je vnímán 
a přijímán Bůh-Láska, kde ho necháme v sobě působit, tam přichází 
štěstí. Bůh přišel na svět v rodině. Vánoce jsou vždy spojeny s rodinou, 
s kouzlem jejího krbu, se vzpomínkami na krásné chvíle dětství, k ro-
dině přitahují naši pozornost. 
 Zkuste si představit rodinu, kde nežije každý sám pro sebe, ale má krásné široké srd-
ce, myslí na druhé a je šťastný, když přispěje ke štěstí druhého. Je zodpovědný. Nebe-
re životního partnera jako hračku, která se odhodí, když přestane bavit, ale bere ho tak 
vážně, že se mu dokáže darovat v manželství na celý život. Nedá se odradit ani krizemi 
či lákavými nabídkami. Má vnitřní svobodu, protože umí odpustit. Jeho veliké srdce má 
tolik lásky, že vytvoří krásný domov pro řadu dětí, z nichž se dovede radovat. Jistě, vyža-
duje to námahu a různé odříkání, ale to jen dál rozšiřuje a šlechtí srdce. Dětem nabídne 
kvalitní vzdělání i dobrou výchovu, zdravé životní prostředí – i to morální. Ukáže jim 
smysl života a naučí děti ovládat se, takže má naději, že neskončí v drogách. Nebojí se 
stáří a neuvažuje o eutanázii, protože děti se nejen postarají, ale budou mu i jeho lásku 
vracet. Jeho budoucnost je stále plná naděje. 
 Zdá se to jako neskutečný sen? Ale právě to je Boží plán pro člověka. K tomu byl člo-
věk stvořen. Má být obrazem Boha, který je láska sama Právě o Vánocích se o to mnozí 
snaží. Nemohly by však takové Vánoce být po celý rok? 
 Zatím to ve světě takové není. Pro neschopnost milovat věrně i za cenu oběti se 
mnoho rodin rozpadá. Jejich děti jsou na celý život postiženy nedostatkem lásky a pří-
kladu dobré harmonické rodiny, chybí jim výchova, neznají Boha jako pramen štěstí. 
Samy pak často nedovedou budovat lepší rodiny než jejich rodiče. Chybějí děti. Napřed 
se zavírají školy, pak nemá kdo pracovat na důchodce. Podnikům chybějí pracovníci 
a zvou se cizinci. Národ umírá na sobectví. 
 K Vánocům jsme připravili různé dárky. Nestálo by za to přemýšlet také o dárcích 
pro národ? O větší pozornosti k rodině? O lásce k dětem, která by se projevila i touhou 
mít více dětí? O novém ocenění rodinného života a mateřské služby rodině?
 Snad by se dala omezit nedělní práce a dát rodinám větší příležitost být pospolu. 
Snad by se mohlo prezentovat ve sdělovacích prostředcích méně negativních zpráv, kte-
ré inspirují k násilí a svádějí jako špatný příklad? Snad by tvůrci kultury mohli zobra-
zovat méně nezdravé současnosti a více inspirovat k lepší budoucnosti? Jistě by to něco 
stálo a vyžadovalo by to vnitřní kázeň, ale dlouhodobě by to neslo krásné plody. V mar-
ketech takové dary nekoupíme ani ve vánoční nabídce, ale za investici to jistě stojí. 
 Děkuji každému z Vás, kdo bude hledat cesty i obdarování rodiny a národa tím, co 
skutečně potřebují. Zvláště děkuji všem matkám a otcům početných rodin, kteří žijí pro 
své děti. Kéž vánoční radost každého z Vás je tím větší, čím více Boží lás-
ky projde Vaším srdcem k těm, kdo jsou kolem Vás. Bůh Vás provázej 
svým požehnáním. 
                     

                                                                                                                                 Váš arcibiskup Jan



Ke čtvrté neděli adventní v rámci programu „církev učící se“.
Řím 1,1-7
 Mezi četnými společenskými útvary se nachází spo-
lečenství odlišné všem známým svou podstatou činnos-
ti, zaměřením a cílem. Je to církev. Dnes většinou lidem 
už toto slovo zní cize, lhostejně, až nepřátelsky. „Církev 
je shromáždění lidí ze všech končin země, kteří se skrze 
víru a křest stávají Božími dětmi, údy Kristovými a chrá-
mem Ducha svatého.“
 (Srov. Komp. 147). Církev tvoří jedinou složenou sku-
tečnost srůstající z lidského a božského prvku. Je svatá i chybující, ale nezničitel-
ná. Toto je její tajemství, které dokáže přijmout jen víra. 
 A proč církev katolická? „Jen v této církvi se uskutečňuje v plnosti jediná Kris-
tova církev, řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. Jedině 
ona má plnost všech prostředků spásy, protože jedině apoštolskému sboru, jehož 
hlavou je Petr, svěřil Pán všechno bohatství Nového Zákona.“ (Srov. Komp. l62). 
Ostatní církevní společenství mají však také mnohé prostředky k posvěcení svých 
členů. Ježíš Kristus svěřil své církvi úlohu pokračovat v jeho díle až do skončení 
světa. Řekl, že jeho církev není z tohoto světa, ale neřekl, že není v tomto svě-
tě. Dokonce zavázal lidi, aby tuto jeho církev poslouchali. Toto ukazuje na to, že 
je opravdu viditelná, neboť nelze poslouchat církev neviditelnou a předurčených 
(Viklef, Hus). 
 Takováto církev by nepotřebovala hierarchické (kněžské) uspořádání. Ale sám 
Kristus církvi položil základy vyvolením dvanácti apoštolů a Petra ustanovil jako 
jejich hlavu. 
 Jejich nástupci jsou biskupové a z jejich moci kněží a jáhnové. 
 Církev jako viditelná skutečnost má zároveň i skutečnost duchovní. Je nosi-
telkou duchovního života, který zprostředkovává křtem a dalšími šesti svátostmi. 
Takto církev spojuje své věrné a usiluje o smíření s Bohem a s lidmi. Kristus je hla-
vou církve a církev je jeho tajemným tělem. Takto církev vlastní a sděluje nevidi-
telnou milost. A v tomto přeneseném smyslu je nazývána svátostí. 
 Jaký vztah má mít člověk ke Kristově církvi? „Veškerá spása pochází od Krista 
– hlavy – skrze církev, která je jeho tělem. Proto nemohou být spaseni ti lidé, kte-
ří vědí, že Kristus církev založil a že je nezbytná ke spáse a přesto do ní nevstoupí 
anebo v ní nevytrvají. Zároveň díky Kristu a jeho církvi mohou dosáhnout věčné 
spásy všichni ti, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, 
ale upřímně hledají Boha a pod vlivem milosti se snaží plnit jeho vůli, jak ji po-
znávají z hlasu svědomí.“ (Srov. Komp. 171). Nemůže mít Boha za Otce, kdo nemá 
církev za Matku. (Cyprián z Kartága, biskup a mučedník, + 14.9.258) 
 V krajích křesťanských však existuje nevědomost zaviněná, která neomlouvá, 
ale zatěžuje. Za Boží dar církve buďme vděčni – v úctě, lásce a poslušnosti – s od-
měnou v čase a zvláště na věčnosti! 

P. Antonín Pospíšil, emeritní farář v Dlouhomilově 


