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ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec
Štíty, Cotkytle, Horní Studénky
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov
Tatenice, Hoštejn, Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
Červená Voda, Jakubovice, Písařov
Zvole
Loštice, Moravičany
Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu,
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce,
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám

ŽALM 23
1: Sk 2,14a.36-41
Ordinárium: Ebenovo č. 504

2: 1 Petr 2,20b-25
příště latinské č. 509

„On představuje bránu,
která vede k Otci.
Touto bránou prošli
Abrahám, Izák, Jakub,
proroci i apoštolové,
touto bránou prochází
Církev.
Ignác z Antiochie
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Ev: Jan 10,1-10

KONCERT. Tuto neděli 13. dubna v 15.30 hod. jste srdečně zváni
do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze na koncert souboru Collegium Musicum a pěvecké skupiny Carmen. Na programu je Malá suita G.F. Händla a Stabat Mater A. Vivaldiho. Zpívaná rozjímání F.V.
Míči, Stabat Mater G. Rossiniho a postní moteta Antonína Tučapského uslyšíte v podání Carmen. Vstupné dobrovolné.
Mladí křesťanští demokraté ze Zábřehu a Šumperka
a skautský oddíl Skalák vás zvou při příležitosti smutného výročí roku 1948 na diskusní blok nazvaný „Mašínovci v kontextu doby – jak to vlastně bylo ?“ Zúčastní se Milan Paumer – člen skupiny, která se začátkem října 1953 rozhodla odejít na Západ. Jemu a dvěma bratrům Mašínům se podařilo
dostat do amerického sektoru Berlína. Dne 4. března 2008 obdržel Plaketu předsedy
vlády České republiky Petr Maišaidr – pracovník Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a vůdce skautského Střediska bratří Mašínů v Praze. Účast přislíbila sestra bratří Zdena Mašínová. Přednáška se uskuteční v úterý 22. dubna v 18.30
hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Mgr. František John
VÍKENDOVKA „VEL. BYST.“ MINISTRANTI POZOR, ve dnech 2.- 3.5. 2008 se uskuteční ministrantský výlet do Velké Bystřice na faru. Odjezd v pátek 2.5., sraz ve 14 hodin na nádraží v Zábřeze. Přihlášky, které jsou k dispozici v sakristii, je třeba odevzdat
nejpozději do neděle 27.5. P. Martinovi nebo Markovi Hackenbergerovi. Cena 100 Kč
(na dopravu, byt a stravu). Bližší informace a přihlášky budou v sakristii.
P. Martin Vévoda, Marek Hackenberger
BIBLICKÁ SOUTĚŽ PRO MINISTRANTY. V tomto školním
roce probíhá v celé diecézi biblická soutěž pro ministranty.
Zúčastnění ministranti jsou rozděleni do tří věkových kategorií. Dva nejlepší z každé věkové kategorie (tedy celkem 6 lidí
z děkanátu) má možnost se zúčastnit zájezdu v čase letních
prázdnin. Ministranti starší 13 let pojedou na týden do Říma,
mladší se mohou těšit na poznávací zájezd po poutních místech v Čechách.
Zvu ministranty z farností zábřežského děkanátu k účasti na vrcholné části soutěže (děkanátní kolo), kdy změří své síly v biblických znalostech Skutků apoštolských.
Akce proběhne v sobotu 26. dubna na faře v Zábřehu, začátek v 9.00 hodin. Každý dostane písemný test ze znalostí 4. – 28. kapitoly Skutků v obtížnosti odpovídající jeho
věkové kategorii. Výherci se pak mohou těšit na poutní zájezd o prázdninách. Není
nutné posílat přihlášky, stačí se dostavit v uvedeném termínu na faru v Zábřehu.
P. Martin Vévoda, Marek Hackenberger
Vážení rodiče, už po čtvrté Vás zvu na setkání s dětmi před jejich 1. sv. příjímáním,
které se uskuteční v úterý 22.4.2008 v 17.00 opět v Katolickém domě. Na minulém setkání jsme si říkali více o svátosti smíření. Tentokrát se zaměříme na svátost oltářní.
Také bych Vás chtěl poprosit, abyste předběžně popřemýšleli, kolik z Vás by se účastnilo pouti na Hostýn, která je plánovaná na 7.6.2008, jak jsem o tom už dříve mluvili,
z důvodu objednání autobusu. Těším se na další setkání s vámi.
P. Martin Vévoda
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KATOLICKÝ DŮM

 Nejenom seniory zveme na úterý 15. dubna na Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14
hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
 Tradiční jarní pouť na nejnavštěvovanější moravské poutní místo sv. Hostýn, připravovaná na sobotu 26. dubna, je zcela vyprodána, ba naopak zapsána je celá řada zájemců, které momentálně nemůžeme uspokojit. Nabízí se možnost, že stejně jako vloni budeme
putovat dvěma autobusy. Pokud se tedy ještě rozhodnete putovat
s námi, nahlaste se co nejdříve na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr.
míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 434. Připomínám, že odjezd je v 7 hodin z Valové, že cena 200 Kč je splatná v autobuse a že na zpáteční cestě navštívíme baziliku
Navštívení Panny Marie na sv. Kopečku.
***
SENIOŘI se sejdou ve čtvrtek 17. dubna v 17 hod. ve Svébohově.
Všechny srdečně zve Marie Šanovcová
VZDĚLÁVACÍ KURZ. Pondělí 21.4. 2008 v 16.00 hod. se v Katolickém domě uskuteční pokračování přednášky vzdělávacího kurzu s
názvem – „UZDRAVOVÁNÍ POMOCÍ SVÁTOSTÍ“. Otec děkan František Eliáš nás seznámí s tím, co správně přijaté svátosti přinášejí do
života těch, kteří je přijali. Přijměte srdečné pozvání.
S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík
SBÍRKA OBLEČENÍ. Charita Zábřeh ve spolupráci s městy Zábřeh a
Mohelnice pořádá jednorázovou humanitární sbírku oblečení, obuvi,
lůžkovin a domácích potřeb. Sbírka se v Zábřehu uskuteční ve dnech
21. – 26. dubna 2008. Zájemci mohou svůj dar donést již tradičně do
prostor bývalé Městské knihovny – budova v sousedství Muzea na Žižkově ulici. V Mohelnici se sbírka uskuteční ve dnech 24. – 26. dubna 2008, sběrným místem je letos nově otevřené zázemí pro charitní služby na Zámecké 11
– objekt bývalé speciální školy na sídlišti naproti Komerční bance. Dobrovolníci
budou dary občanů přijímat ve všední dny vždy od 9 do 17 hodin a v sobotu pak
od 9 do 12 hodin.
OSLAVA V HNÍZDĚ. Ve středu 30. dubna 2008 zveme rodiny s malými dětmi a také všechny bývalé i nynější členy a
příznivce na oslavu 10. výročí založení občanského sdružení
Mateřské a rodinné centrum Zábřeh. V 16 hodin začne v parku u kostela sv. Barbory
sportovní pětiboj pro nejmenší – každý účastník bude odměněn. Od 17 hodin bude
oslava pokračovat v klubovně Hnízda na ZŠ B. Němcové, kde budou k nahlédnutí
kroniky a fotoalba. Přijďte se podívat, jak se žije v mateřském a rodinném centru.
Těšíme se na vás!
Lenka Hamplová, Markéta Kroulová, Irena Švédová
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Učící se církev – NEZBYTNOST KŘTU KE SPÁSE
Všichni lidé přicházejí na svět zatíženi hříchem dědičným – v odvrácení od Boha a nemožnosti dosáhnout svého životního cíle – věčné spásy.
Bůh je láska a milosrdenství. Svého Syna, Ježíše Krista, poslal na
svět, aby svou obětí kříže lidstvo vykoupil a tak cestu k věčné spáse
každému umožnil. Dal k tomu i zvláštní prostředky, sedm svátostí. Jsou to viditelné úkony, obřady, skrze které se přijímajícím zprostředkuje neviditelná milost – očišťující nebo posilující Boží dar na
cestu spravedlivého života a tím i šťastné věčnosti.
První a základní křesťanskou svátostí je svátost křtu. Je branou
k ostatním šesti svátostem. Už v českém slově „křest“ – „pokřtít“ můžeme slyšet důvod křtu: pokristit, učinit z něho Krista. Svátost křtu
ustanovil Kristus po svém zmrtvýchvstání, když apoštolům svěřuje
poslání: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je
ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého (Mat 28,19)
Apoštolé a jejich nástupci, věrní svému Mistru a Pánu, příkaz Kristův plnili a od Letnic svátost křtu udělují tomu, kdo uvěřil v Ježíše Krista a měl upřímnou
snahu žít podle jeho evangelia. O letnicích se po Petrově kázání dalo pokřtít na tři tisíce
přítomných ze všech národů.
Aby byl křest platný, musí být jasně vysloveno: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha
svatého“, tedy je výslovně vzývána Nejsvětější trojice.
Účinkem svatého křtu je:
a) zahlazení dědičného hříchu vlitím posvěcující milosti s nárokem na milost pomáhající v dalším životě
b) křtěncům, kteří mají užívání rozumu, jsou odpuštěny všechny hříchy těžké i všední a
prominuty věčné i časné tresty
c) svátostná milost znovuzrození činí člověka dítětem Božím, bratrem a setrou Kristovou a dědicem nebeského království. S ní jsou spojeny nadpřirozené ctnosti (víry, naděje
a lásky) a dary Ducha svatého
d) křest vodou vtiskuje duši příjemce nezrušitelné křestní znamení-charakter křesťana. Proto nelze křest opakovat, ani jiným způsobem odstranit. Dnes se o to snaží novým
křtem adventisté, jehovisté...
e) křest neodstraňuje všechny následky hříchu dědičného – jako vnitřní disharmonii,
utrpení a smrt. To se stane až na konci času „v nové zemi a v novém nebi“ (Zjev 21,1).
Jak snadno a blízko nebi by mohli být mnozí lidé, kdyby aspoň v poslední minutě života
s vírou v Krista upřímně zvolali: „Chci být pokřtěn!“
Platně může udílet křest biskup, kněz a jáhen; nekněz (laik) jen v případě nezbytné
nutnosti a to s úmyslem dělat to, co dělá, pro církev!
Rozvíjí se otázka, zda křtít děti, které ještě plně neužívají svůj rozum. Už v dobách
apoštolských byly křtěny. Případ domu Korneliova v Joppe a jeho přátel napovídá, že
i tam byly děti a Petr je pokřtil.(Skutky 10.23-48). Jde i o stálou tradici církve.
Jsou křtěny také z důvodu, aby při jejich náhlé smrti došly plnosti života v blaženosti
nebe.
Sám Ježíš volal: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří
království Boží!“ (Luk 18,16).
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Existuje názor, že se má každý až v dospělosti rozhodnout, zda chce či nechce křest.
Proč ale nevybavit do života i dítě křestní milostí? Necháváme děti samy rozhodovat v
základních věcech života? Kolik lidí by se rozhodlo, že nechtějí tuto svou matku, otce,
nechtějí být Čechem a žít v Česku! Jsou věci dané přirozeným řádem a třeba je pokorně
respektovat a z nich vytěžit. Jako učíme děti milovat svou rodinu, národ a vlast, tak třeba
totéž činit ve věci víry, náboženství a církve.
A děti zemřelé bez křtu? Dříve převažoval názor, že věčný osud těchto dětí je vázán na
víru a touhu jejich rodičů. Když tito žili ve víře a měli úmysl dítě pokřtít, a to nečekaně zemřelo, předpokládalo se, že dojde jejich dítě určitého stavu blaženosti – ne sice přímého
patření na Boha, ale přirozeného stavu blaženosti (jaký prožívá dítě například u vánočního
stromku plného světla a ozdob, pod kterým je plno dárků). Tento jejich stav byl nazýván
limbus. V poslední době se církev od tohoto názoru odvrací a říká, že ty děti svěřuje do Božího milosrdenství, které má mnohé cesty a způsoby, jak tyto děti učinit věčně šťastnými.
Jediným a plně hodnotným křtem je KŘEST VODOU, vodou skutečnou, vzniklou
přirozenou cestou, nikoliv destilací. A nestačí pouhé pokropení, ale vyžaduje se buď trojí
ponoření celého těla nebo trojí polití hlavy, tak aby se voda dotkla pokožky, nejenom vlasů. Křestní ponoření do vody, jak je praktikovala prvotní církev, symbolizovalo pohřbení
s Kristem a odumření hříchu. Vynoření z posvátné vody pak vzkříšení s Kristem a znamení mystického povstání ze smrti hříchu a znovuzrození k novému životu. Proto se také
křtilo o Velikonocích a Bílé sobotě.
Náhradním, nesvátostným způsobem křtu je tak zvaný KŘEST KRVE. Toho dosahují ti,
kteří pro vyznání víry nebo zachování křesťanských mravů podstoupili mučednickou smrt.
Nouzovým je KŘEST TOUHY. Ten přijímají ti, kteří z podnětu Boží milosti, aniž třeba znají Krista a Církev, ale upřímně hledají Boha, touží po něm a snaží se plnit jeho vůli
ve svém denním životě.
Bez zrození není života přirozeného ani nadpřirozeného. Podle slov Páně je křest nevyhnutelně potřebný pro život věčný. „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít
do království Božího“ (Jan 3,5). „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří,
bude odsouzen“ (Mar 16.16). V obou případech jsou Ježíšova slova jasná. A při tom Bůh
chce, aby všichni došli spásy a poznali pravdu. (1 Tim 2,4).
Znám hodnotu a milost svátosti křtu? V den svého křtu může člověk získat plnomocné odpustky. Komu mám být za to vděčný? Znám den svého křtu? Zamysleme se a vyvoďme jasné důsledky!
P. Antonín Pospíšil
***

ANDĚL PRO TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
Akademie populární hudby udělovala 3. dubna 2008 ceny „Anděl
2007“. V kategorii Cena prezidenta APH za nejvýznamnější charitativní počin v roce 2007 cenu získal projekt Tříkrálová sbírka, kterou každý rok v lednu pořádá Charita Česká republika. Tuto prestižní cenu převzal zakladatel projektu arcibiskup olomoucký Mons. Jan
Graubner. redakce

PĚKNÉ, ODLEHČENÉ BRÝLE („plusky“, na blízko) se našly v zábřežském kostele,
zřejmě zapomenuté 26.3.2008. Vyzvednout si je můžete na faře.
redakce
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ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO ŠTÍTECKO
Sbírky z neděle 6. dubna: Štíty 1.830; Cotkytle 840; Horní Studénky 1.400 Kč
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Stanislav Suchánek
SOBOTA 19. DUBNA JE ADORAČNÍM DNEM FARNOSTI ŠTÍTY
Zveme na tradiční pouť ke svatému Linhartovi do Horních Studének v neděli 20. dubna. Pořad bohoslužeb: v 7.30 mše svatá, v 10.00 hod. žehnání polí, v 10.30 mše svatá
a ve 14.30 hod. Te Deum a svátostné požehnání. Celebruje rodák P. Josef Rýznar a bohoslužby doprovází chrámový sbor z Veselí nad Moravou.
Zvou farníci.
BENEFIČNÍ KONCERT v kostele sv. Jana Křtitele v Herolticích bude v sobotu 19.
dubna v 16 hod. Účinkují: Libuše a Radim Pančochovi, klavír Marco Čaňo, housle Barbora Valečková, baryton Jiří Miroslav Procházka. Zazní skladby: J.S. Bacha, G. Tartiny,
Janáčka, Dvořáka a Smetany. Nechte se pozvat a podpořte dobrou věc.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 6. dubna: Lubník 800; Tatenice 1.220; Hoštejn 800; Kosov 450 Kč.
Dárcům ať odplatí Pán.
P. Jaroslav Přibyl

MOHELNICKO MOHELNICKO MOHELNICKO
Sbírky z neděle 6. dubna: Mohelnice 4.498; Úsov 1.254; Studená Loučka 1.020 Kč.
Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“
P. Petr Šimara

ČERVENOVODSKO ČERVENOVODSKO
Sbírky z neděle 6. dubna: Červená Voda 1.756; Mlýnický Dvůr 461; Moravský Karlov
350; Jakubovice 290; Písařov 756; Kč. Dary: Jakubovice 2.000; Písařov 500 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
 BIBLICKÁ HODINA bude ve středu 16. dubna v Červené Vodě na faře v 19.15 hod.
 VOLBY – v neděli 20. dubna při mších svatých budou členům nových pastoračních
a ekonomických rad předány po složení slibu dekrety.
 MOZAIKA. Podpora Světového dne mládeže na Velehradě ActIv8 je realizována
prodejem kartiček v ceně 50 Kč. Kartičky si můžete zakoupit u pana faráře.
 SBĚR ŠATSTVA. Římskokatolická farnost Červená Voda pořádá tradiční sbírku
starého ošacení a jiných upotřebitelných věcí. Sbírka proběhne ve dnech: 9., 12.,14.
a 16. května vždy v čase 9-11 a 15-17 hod.Ošacení, prosím, přineste na faru v čistém
stavu buď v krabicích nebo pytlích.
P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO POSTŘELMOVSKO
 BIBLICKÁ HODINA bude v Lesnici ve středu 16. dubna po mši svaté. Všichni jste
srdečně zváni.
 V sobotu 19. dubna bude pobožnost a mše svatá KE CTI DUCHA SVATÉHO v Postřelmově v 8.00 hodin.
 Příští neděle 20.4. je třetí v měsíci, proto bude mimořádná sbírka v Postřelmově
(minule 5817 Kč) a v Chromči (minule 2400 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich
štědrost.
P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI LOŠTICE A MORAVIČANY
PODĚKOVÁNÍ. Komunita misionářů z Loštic děkuje Vám všem, kteří jste modlitbou podpořili volbu nového provinciálního představeného Misijní společnosti
sv. Vincence de Paul, slov. provincie. I Vaší zásluhou je zvolen nový provinciál MS.
Výsledky voleb ze dne 7. 4. 2008 jsou důkazem toho, že Misijní tým z Loštic zůstane do dalšího období personálně nezměněn. Provinciálem MS Slovenské provincie se stal na dobu dalších tří let P. Josef Noga CM.
KONCERT. Milovníci dechové hudby tuto neděli 13. 4. 2008 v 15 hod. zajisté nezapomenou obsadit několik ještě volných míst v KD v Lošticích. Na koncertu se
Vám představí VALDAUFINKA z Českých Budějovic. „PŘIJĎTE POBEJT!“
 Ve dnech 18.4. – 27.4. 2008 koná Misijní tým z Loštic Lidové misie ve farnosti Konice. Upřimně Vás prosíme o modlitby za dary Ducha svatého pro všechny
účastníky a vlastně za celou děkanátní farnost!
 Dne 20. 4. 2008 (5. neděle velikonoční) se koná v Lošticích sbírka na kostel.
Finanční částka bude investována do opravy vitrážních oken ve Hladišově oratoři
kostela sv. Prokopa v Lošticích. Již předem děkujeme všem dárcům za jakékoliv
ﬁnanční dary!
 P. Pavel Kavec CM od 14.4. – 18.4. 2008 animuje exercicie pro sestry vincentky
v Charitním domově v Beckově na Slovensku.
P. Pavel Kavec, CM

Ohlášky
V sobotu 19. 4. 2008 chtějí uzavřít manželství v kostele sv. Jiří v Moravičanech
ONDŘEJ NOVÁK z Měrotína a MARIE HŇOUPKOVÁ z Loštic.
***
VYJÁDŘENÍ K INFORMACÍM Z HROMADNÝCH SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ
O NÁLEZU HROBKY JEŽÍŠOVY RODINY. Část světové veřejnosti se zájmem i s překvapením sledovala informace o nalezení hrobky Ježíšovy rodiny v Jeruzalémě, propagované i ﬁlmy a internetovými snímky. 13. – 17. ledna tohoto roku proběhla v Jeruzalémě mezinárodní konference organizovaná prof. J. H. Charlesworthem, ředitelem
Ústavu pro Kumránské texty v Princetonu, na niž byl pozván i prof. Pokorný. Jednoznačně převažující mínění bylo, že k uvedené identiﬁkaci hrobky nejsou žádné vědecky prokazatelné důvody. Mrzí nás, že kancelář Reuters na internetu tento závěr falešně interpretovala, a upozorňujeme zájemce na vyjádření Duke University v Durhamu,
NC, které tyto desinformace vyvrací (http://dukereligion.blogspot.com/2008/01/talpiot-tomb-controversy-revisited.html). Vědecká rada Centra biblických studií AV ČR a
UK v Praze prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., ředitel.
ACO duben 2008
OHLÉDNUTÍ za komorním představením Rapsodického divadla – ESTER. Slovy díků
nelze vyjádřit zážitek a pocity zúčastněných diváků. Bylo to něco úžasného, nezapomenutelného. Kéž by při dalším vystoupení těchto vzácných interpretů byl zaplněn
celý sál Katolického domu.
Ludmila .Jašková
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Sbírky z neděle 6. dubna: Zábřeh 10.030; Jedlí 1.300; Svébohov 1.750; Klášterec 1.080;
Zvole 3.590 Kč. DARY: Zábřeh – na kněžský seminář 1.000; na potřeby farnosti 1.600;
na Haiti 700; na kostel sv. Barbory 2.000, Zvole – pohledy pro misie 1.075 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
V RÁMCI SBÍRKY „POMOZME HONDURASU!", kterou organizuje Misijní společnost sv. Vincence de Paul, Misijní tým z Loštic a Arcidiecezní charita, bude
sloužit tuto neděli 13. 4., o neděli Dobrého Pastýře v Zábřeze a ve Zvoli, mši svatou P. Stanislav Bindas CM.

Papež Benedikt XVI. oslaví v pondělí 16. dubna 81. narozeniny. Ve čtvrtek 19.
dubna pak výroční den svého zvolení. Dnes, v neděli DOBRÉHO PASTÝŘE, se krátce
ohlédneme za jeho životem...
 Benedikt XVI. (občanským jménem Joseph Ratzinger), německý katolický kněz, teolog a nástupce Jana
Pavla II. se narodil 16. dubna roku 1927 v bavorském
Marktl am Inn v rodině venkovského policisty.
 Vzdělání získal nejprve na gymnáziu v Traunsteinu, v roce 1939 pak začal studovat v přípravném arcibiskupském semináři sv. Michala v Traunsteinu – právě tady začíná cesta, na jejímž konci se z Josepha Ratzingera stává papež Benedikt XVI.
 Za druhé světové války byl Joseph Ratzinger (syn zapřísáhlého antifašisty) hitlerovským režimem povolán do armády, sloužil od roku 1943 (ve svých 16 letech).
 Po válce pokračoval ve studiu víry – v letech 1947-51 absolvoval studium teologie a
ﬁlozoﬁe na univerzitě v Mnichově, v červnu roku 1951 byl vysvěcen na kněze.
 V roce 1959 začal vyučovat teologii na univerzitě v Bonnu, po 4 letech odchází na
univerzitu v Münsteru.
 Mezi lety 1962-65 se Ratzinger účastnil druhého vatikánského koncilu jako peritus
(tj. odborný teolog, znalec teologie).
 Od roku 1966 působil jako profesor dogmatické teologie na univerzitě v Tübungen, o 3 roky později odešel na univerzitu do Regensburgu.
 V roce 1972 Joseph Ratzinger spoluzaložil teologický časopis Communio (čtvrtletník, zabývající se katolickou teologií a kulturou).
 V roce 1977 byl jmenován mnichovským a freisingským arcibiskupem, později ve
stejném roce jmenován kardinálem.
 V roce 1982 byl jmenován prefektem Kongregace pro nauku víry.
 Roku 1993 byl jmenován kardinálem-biskupem ve Velletri-Segni, v roce 1998 se
stal zástupcem děkana a v roce 2002 děkanem Kolegia kardinálů (nejbližší poradní
sbor papeže a sbor, který papeže volí).
 Po smrti papeže Jana Pavla II. (2. dubna 2005) byl Joseph Ratzinger jedním z nejvážnějších kandidátů na nového papeže. 19. dubna 2005 byl pak Joseph Ratzinger
zvolen papežem a přijal jméno Benedikt XVI. (Benedictus XVI.).
redakce
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