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

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty,
tys nás přijal za vlastní, a tím jsi nás učinil syny světla;
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů,
ale ať v nás září světlo tvé pravdy.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 30 Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť
1: Mdr 1,13-15; 2,23-24
2: 2 Kor 8,7.9.13-15

Ježíš nepřišel, aby léčil,
ani proto, aby křísil mrtvé,
ale proto, aby nás uvedl
do synovského vztahu k Otci,
aby nás přivedl k přijetí spásy.
Cílem je nový život,
vzkříšení,
život s Otcem.
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jsi mě vysvobodil.
Ev. Mk 5,21-43

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 29. června
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ
Zakončení roku sv. Pavla. Mše svaté: Zábřeh 9.40; Jedlí 16; Svébohov 18 hod.
Pátek
3. července Svátek sv. Tomáše, apoštola
Neděle 5. července SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
POUŤ KE SVATÉMU PROKOPOVI NA SKALIČCE bude v pátek 3. července. Mši svatou
budeme slavit v 19 hod., po mši svaté v nově opravené kapli bude následovat průvod za
hřbitov k obrázku v polích.
P. František Eliáš
POUŤ V RÁJEČKU. V neděli 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů
slovanských národů. Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv.
Bartoloměje. Slavnost pak bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku,
kde místní Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení.
Pro děti bude připravena celá řada her a soutěží o sladkosti s tematikou požární ochrany.
Pro všechny tradiční guláš, občerstvení všeho druhu i bohatá tombola. K poslechu a tanci
bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře sláva skoro
jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít!
Za farníky z Ráječka Josef Klimek
VELEHRAD, SOBOTA 4. ČERVENCE,
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE. Na koncertě vystoupí přední interpreti různých žánrů z České republiky i ze zahraničí a budou
představeny důležité charitativní projekty
v naší zemi. Od 20 hod. přímý přenos Českou televizí a Českým rozhlasem 1 – Radiožurnálem. Zakončení mší svatou v bazilice
v 24.00 hod.
VELEHRAD, NEDĚLE 5. ČERVENCE, NÁRODNÍ POUŤ. V 10.30 hod. slavnostní poutní
mše svatá na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem bude kardinál Jozef Tomko,
koncelebrují biskupové Čech, Moravy a Slezska. Slavnostní mše svatá je přenášena Českou televizí a Českým rozhlasem Praha.
NA POUŤ DO MALETÍNA za sv. Mikulášem jste zváni v neděli 5. července. Mši svatou
budeme slavit v 15 hod.
P. František Eliáš
SVÁTOST SMÍŘENÍ. Pátek 3. července je prvním pátkem v měsíci. Svátost smíření v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout od 16.30 hod.
P. František Eliáš

Ohlášky
V sobotu 4. července budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze sezdáni

Lukáš Skrott a Marie Jašková
Do „nového života“ přejeme našim členům hodně štěstí, zdraví, i Božího požehnání
Schola Picolla
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ROK KNĚŽÍ
Rok kněží je společným úkolem celého společenství církve. První čtvrtek
před prvním pátkem v měsíci má být věnován modlitbám za kněze. V Zábřeze budeme slavit mši svatou ve čtvrtek 2. července v 9.40 hod.
P. František Eliáš
FARNÍ MUZEUM K ROKU KNĚŽÍ. Jako příspěvek k společnému prožití Roku kněží, který Svatý otec vyhlásil na období od 19.6.2009 do 19.6.2010, chce Farní muzeum
Zábřeh vydat již dříve avizovanou publikaci o kněžích působících v zábřežské farnosti
od středověku po rok 2000. Nejstarší období zpracovává František John, dobu moderní
Petr Krňávek. Děkujeme všem farníkům, kteří poskytli zajímavé materiály na výstavu
Katoličtí faráři v Zábřeze, ať již vzpomínky, či fotograﬁe. Dosud se nám však nepodařilo
sehnat fotograﬁe některých kněží. Ocenili bychom zejména případné fotograﬁe kněží,
kteří v Zábřehu působili od počátku 20. století přibližně do roku 1920 a poté fotograﬁe
kněží z období 2. světové války.
Petr Krňávek

VZPOMÍNKA NA 60. VÝROČÍ TRAGICKÉHO ÚMRTÍ PÁTERA JANA KUDELY
Tyto dny vzpomínáme 60. výročí tragické smrti arcibiskupského rady a jedelského faráře pátera Jana Kudely.
Narodil se v Dolní Lhotě u Hrabyně ve Slezsku 5. září
1883. Vysvěcen byl 5. července 1908 v Olomouci a do
Jedlí byl ustanoven 1. dubna 1929, kdy přišel z Moravice u Opavy. Instalován byl šilperským děkanem P. Josefem Prokešem a farníky slavnostně uvítán. Sloužil lidem
v těžkých letech hospodářské krize a také ve válečných
letech, kdy byl kostel velmi hojně navštěvován. Hned v roce 1930 světil v jedelském
kostele nové varhany a v drozdovské kapli nový zvon. V červnu 1934 přijímal generální
vizitaci Msgre. Jana Stavěla, světícího biskupa olomouckého. Byl znám jako dobrý hospodář s veselou povahou, který rád vykonával a znal práce na zahradě, na poli i v lese,
rozuměl včelařství, a byl v celé farnosti velmi oblíben. Aby lépe stíhal všechny své povinnosti pořídil si motocykl. S ním potom u Drozdova havaroval a na místě zemřel. Stalo
se tak v pondělí 4. července 1949. Sedmého července byl za účasti mnoha kněží a celé
farnosti pohřben na jedelském hřbitově. V místě nehody, v zatáčce před Drozdovem byl
farníky postaven kříž, který byl v devadesátých letech přenesen před bránu drozdovského hřbitova.
Je v tom i určitá symbolika, jelikož P. Jan Kudela havaroval právě, když jel obhlédnout, jak pokračují práce na nově zřizovaném hřbitově v Drozdově, kde se tehdy právě
dokončovala stavba márnice.
Příští sobotu 4. července 2009 na něj vzpomeneme při mši svaté, sloužené v jedelském kostele sv. Jana Křtitele v 8.30 hod. Při této příležitosti budou posvěceny dvě sochy andělů (jedna zrestaurovaná a druhá nově vyřezaná nahradí sochu zcizenou v roce
1994).
Nejenom seniory zveme v úterý 30. června na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S HUDBOU
A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin.
Vstupné 40 Kč.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – člověk je Boží obraz
Bůh zpřístupnil svou bytost v její záhadnosti a nedostupnosti tím, že
světu poskytl svůj obraz v člověku. Lidská osoba má účast na světle a síle
Božího Ducha. Svým rozumem je schopna pochopit řád věcí stanovený
Stvořitelem. Svou vůlí je s to zaměřit se sama na své pravé dobro. Dosahuje své dokonalosti, když hledá a miluje pravdu a dobro. Protože člověk
má svou duši a své duchové schopnosti rozumu a vůle, je obdařen svobodou, „nevšedním znamením Božího obrazu“. /katechismus/
O stvoření člověka čteme v Genezi dvojí zprávu. První je součástí vyprávění o stvoření světa a zní: řekl Bůh: „Učiňme člověka,
aby byl naším obrazem podle naší podoby... Stvořil tedy Bůh člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako
muže a ženu jej stvořil.“ (Gn 1,26n)Význam té první zprávy vyniká
teprve v souvislosti s předchozím vyprávěním o stvoření ostatních tvorů. Člověk vychází
z ruky Boží zvláštním způsobem, zcela jiným než ostatní tvorové. Každý úkon během šesti
dnů počíná rozkazem: Buď světlo! Buď obloha! Ploď země! Vydej vody! Vydej země! Čekali bychom tedy podobný rozkaz. Buď člověk! Vydej země člověka! Slyšíme však něco zcela
jiného. Zaznívají neočekávaná a vznešená slova: „Učiňme člověka k obrazu a podobenství
našemu“ oznamující, že nyní vyjde z ruky Boží tvor, který bude zvláštní, neobyčejný, dokonalejší než ostatní tvorové a dokonce jejich správce. Být obrazem k podobě je pověřením
člověka. Funkce, kterou je člověk pověřen, spočívá v tom, že reprezentuje svého Tvůrce
přede vším tvorstvem. Úkolem člověka není maximálně kultivovat sám sebe, ale celé Boží
dílo. A právě správou, staráním se, opatrováním Božího díla kultivuje sám sebe. Není pověřen neomezeným panstvím nad přírodou, nýbrž k svědomité odpovědnosti za celé stvoření
v síle Tvůrcova požehnání, kterého se člověku vzápětí po jeho stvoření dostalo.
Člověk je obrazem Božím. Písmo nepraví, že do člověka byl vložen obraz Boží nebo,
že člověku byl obraz Boží dán, nýbrž praví, že člověk je obraz Boží, a to celý člověk. Obraz je hmotné a smysly vnímatelné vyjádření podobnosti. Obraz je idea vtělená v hmotu.
Je-li člověk obrazem Božím, znamená to, že celý člověk je Bohu podoben, nejen svou duší,
ale i svým tělem, poněvadž tělo je výrazem duše. Jen člověk ze všech viditelných tvorů je
schopen „poznávat a milovat svého Stvořitele“; je jediným tvorem, kterého Bůh chtěl pro
něho samého; jen člověk je povolán, aby sdílel poznáním a láskou Boží život, k němuž byl
stvořen a který je hlavním důvodem jeho důstojnosti. Co nebo kdo byl příčinou, že dal Bůh
člověku tak velkou důstojnost? Jistě to byla jedině nesmírná láska, s níž Bůh sám v sobě pohlížel na své stvoření a zamiloval si je; vždyť je stvořil z lásky a z lásky mu dal bytí schopné okoušet své věčné dobro. Důstojnost člověka je tedy zakořeněna ve stvoření k obrazu
a podobě Boha. Lidská osoba obdařená duchovou a nesmrtelnou duší, rozumem a vůlí, je
zaměřena k Bohu a povolána se svou duší i tělem k věčné blaženosti.
Svým rozumem poznává člověk hlas Boha, který ho stále tím či oním způsobem volá,
aby miloval, konal dobro a vyhýbal se zlu. Každý je vázán řídit se tímto zákonem, který se
ozývá v jeho svědomí a nachází své naplnění v lásce k Bohu a bližnímu. Toto uskutečňování mravního života svědčí o důstojnosti osoby. Člověk však může Boží dar svobody zneužít
a místo dobra se rozhodnout pro zlo, ano i proti samému Bohu.
Člověk na samém počátku dějin zneužil svou svobodu. Podlehl pokušení a spáchal zlo.
Uchovává si však touhu po dobru, i když jeho přirozenost je zraněna dědičným hříchem.
Je nakloněn ke zlému a podléhá omylu. Proto je člověk sám v sobě rozdělen. To je také důvod, proč se nám celý lidský život, individuální i kolektivní, jeví jako dramatický zápis mezi
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dobrem a zlem, mezi světlem a tmou.
Kristus nás svým utrpením osvobodil od satana a od hříchu. Zasloužil nám nový život
v Duchu svatém. Jeho milost obnovuje, co v nás hřích pokazil. Ovšem plná náprava a uvedení do původního stavu se uskuteční až při vzkříšení na konci času, v nové zemi a v novém nebi.
Kdo věří v Krista, stává se Božím synem, Boží dcerou. Toto přijetí za syna, dceru jej proměňuje a dává mu schopnost následovat Kristova příkladu. Uschopňuje ho jednat správně
a konat dobro. Ve spojení se svým Spasitelem dosahuje dokonalosti lásky a svatosti. Mravní
život, vyzrálý v milosti, ústí do věčného života v nebeské slávě a k jeho plnosti jako Božího
obrazu.
Uvažují vůbec lidé o těch základních otázkách člověka a života? Co je člověk? Proč žije?
Jaký je cíl člověka? Co je třeba dělat k dosažení společenství s Bohem? Francouzský myslitel
Blaise Pascal ve svých „Myšlenkách“ se pozastavuje a smutní nad faktem, že je „méně těch,
kdo studují člověka, než těch, kdo studují geometrii“ a to proto, že „je mu lépe neznati se,
aby byl šťasten“. Člověk má přesto všechny důvody považovat se za šťastlivce, jak to vyjádřil starozákonní žalmista: „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš?
Jen maličko jsi ho omezil, že není roven Bohu, korunuješ ho slávou a důstojností. Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou, všechno pod nohy mu kladeš: všechen brav a skot a také polní zvířata.
Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!“ (Žalm 8)
P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Pavel (červen 4. část)
Postavou sv. apoštola Pavla, která je v pořadí už 43., se nám uzavírá
soutěž „Hrdinové Nového zákona“. Pavel byl Žid, který pocházel z Tarzu, v 15 letech odešel do Jeruzaléma, aby se zde učil u moudrého učitele Gamalilea. V té době se začalo v Jeruzalémě šířit křesťanství. Pavel si
myslel, že je to nebezpečná sekta, která ohrožuje jejich pravou víru. Proto začal křesťany pronásledovat. Stal se velitelem vojenské jednotky, která pronásledovala křesťany a nechávala je zavírat do vězení. Byl u toho,
když Židé kamenovali Štěpána. V pronásledování byl tak dobrý, že dostal pověření vymítit křesťany také v Damašku. Cestou k Damašku se
mu zjevil Ježíš, Pavel v něho uvěřil a stal se křesťanem. Ježíš jej pověřil
důležitým úkolem. Měl učit evangelium všechny národy. Do té doby se
evangelium šířilo spíš po domech mezi Židy. Pavel začal jezdit od města k městu a učil o Ježíši. Našel si spoustu spolupracovníků, kteří mu na jeho cestách pomáhali, a také potkal
spoustu nepřátel. Několikrát byl vězněn, kamenován i bičován. On to všechno rád vytrpěl,
protože věděl, že trpí pro Boží království. Zemřel za vlády císaře Nerona, který mu nechal
setnout hlavu. Pavel během svých cest napsal také několik dopisů, ve kterých vysvětloval,
jak se mají křesťané chovat. Těchto 14 dopisů se stalo součástí Nového zákona.
Pavel pro Pána Ježíše rád trpěl. Dokážeme i my trpět a něco obětovat pro Ježíše a nebeské království? Uvědomujeme si, že každým svým utrpením a obětí můžeme někomu dalšímu pomoci do
nebe? Modlitba a oběti jsou pro nás křesťany nejsilnější zbraní proti zlu ve světě.
1. Kdo byl prvním spolupracovníkem apoštola Pavla?
a) Barnabáš, Marek, Barsabáš
2. Který manželský pár spolupracoval s Pavlem?
a) Ananiáš a Saﬁra; b) Lýdie a Timotej; c) Aguila a Priscila
3. Který z Pavlových listů je nejkratší?
a) Titovi; b) Kolosanům; c) Filemonovi
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 21. června: Červená Voda 2.126; domov důchodců sv. Zdislavy 119; Mlýnický Dvůr 200; Jakubovice (na opravy) 628; Písařov 487 Kč.
Dary: Červená Voda 2.000; Písařov (na oltář) 500 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
MŠE SV. NA SLAVNOST APOŠTOLŮ SV. PETRA A PAVLA budou na zakončení roku
apoštola Pavla v pondělí 29. června v Červené Vodě v 8 hodin, v Písařově v 16 hodin a v Jakubovicích v 18 hodin.
MŠE SV. V JANOUŠOVĚ bude výjimečně až v neděli 5. července v 16 hodin.
* Zálohu na Jeruzalémskou bibli přineste panu faráři co nejdříve!
Krásné prázdniny a zaslouženou dovolenou přeje všem farníkům P. Pavel Vágner

MOHELNICKO

MOHELNICKO

MOHELNICKO

Sbírky z neděle 21. června: Mohelnice 5.009; Úsov 1.045; Studená Loučka 390 Kč.
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. Petr Šimara
SETKÁNÍ SENIORŮ bude v úterý 30. června ve 14 hod. na faře.

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 21. června: Štíty 1.950, Cotkytle 520; Horní Studénky 1.550 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
SPIRITUÁL KVINTET v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech bude v pátek 3. července od 20 hod. Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Štíty, tel. 583 440
109. Dospělí 130, na stání 100 Kč; děti, studenti a důchodci 80, na stání 50 Kč.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 21. června: Tatenice 1.290; Lubník 740; Hoštejn 3.150; Kosov
400 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.
P. Jaroslav Přibyl
ZAKONČENÍ ROKU SV. PAVLA. V pondělí 29. června zakončíme v kostele
sv. Petra a Pavla slavnostní mší svatou v 18.30 hod. ROK SV. PAVLA. Připomínám možnost získání plnomocných odpustků.
P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

V Sudkově oslaví farníci svého patrona sv. Prokopa poutní bohoslužbou v sobotu 4.
července v 16 hodin. Celebrovat bude novokněz a rodák P. Miroslav Jáně a bude udělovat
novokněžské požehnání.
Je první sobota v měsíci, v Postřelmově bude mariánská pobožnost a mše svatá ke cti
Panny Marie od 8 hodin.
Je první pátek v měsíci, budou adorace a příležitost ke svátosti smíření: v Lesnici od
16.30, v Chromči od 17, v Postřelmově od 15 hod.
Ve středu 1. července bude na faře v Postřelmově od 19.30 biblická hodina. Všichni jsou
zváni.
O první neděli 5. července je mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule
3073 Kč), na opravy fary v Chromči (minule 2120 Kč), v Sudkově (minule 1010 Kč).
P. Vladimír Jahn
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LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

TE DEUM na poděkování Bohu za dary udělené v uplynulém školním roku zazpíváme
při mši sv. na Slavnost apoštolů sv. Petra a Pavla v pondělí 29. června:
Moravičany – 17 hod., Loštice 18 hod.
ADORAČNÍM DNEM v Lošticích bude letos sobota 4. července.
Možnost jedinečného setkání s Kristem bude v kostele sv. Prokopa při
adoraci od 10.00 do 17.00 hod. Svátostné požehnání a slavnostní mše sv.
ke cti hlavního patrona chrámu v 17.00 hodin.
FARNÍ ODPOLEDNE v Moravičanech bude v neděli na Slavnost sv.
Cyrila a Metodějě. Prográmek: Pobožnost u kaple sv. C+M v poli na bývalé cestě z Moravičan do Loštic ve 14.00 hod. Pak se přesuneme na farní dvůr k oblíbenému občerstvení, přátelskému posezení a klábosení. Jsou zvány všechny věkové kategorie. Prosba: dejte si slabší
oběd, kávu a koláčke, pívo a masíčko bude k mání na dvoře!
PROČ NEJDEŠ DO KOSTELA? Jsi křesťan. V neděli je třeba účastnit se bohoslužeb. Dobře. Přijdeš. Někdy z povinnosti, jindy ze zvyku a někdy z ohledu na rodinu. Co tak jít každou neděli na mši svatou z lásky k Bohu, který ti čas života propůjčil a poděkovat se mu za
uplynulý týden, poprosit o odpuštění za to, co tam bylo a nemělo být a poprosit o požehnání pro své blízké do nového týdne? Co tak najít si čas a zavítat na bohoslužby třeba někdy
v pracovních dnech, když to není „povinnost“?
Nemám čas - musím studovat; Nemám čas - musím pracovat; Nemám čas - musím odpočívat.
Nemám čas - musím trénovat; Nemám čas - musím nakupovat; Nemám čas - musím besedovat; Mám čas, šel bych rád, ale jsem nemocen ...
JSEM DNEŠEK. Kam povedou tvé stopy? Půjdeš do práce nebo za zábavou, půjdeš do kostela nebo za hříchem? Buď mě posvětíš nebo znetvoříš. Brzy bude ze mě tvůj včerejšek, tvá
minulost..
P. Pavel Kavec CM
Komorní sbor sv. Bartoloměje ze Zábřeha pod vedením Karola Ozorovského, Lenky Ozorovské a Jiřího Nováka doprovodí svými zpěvy bohoslužbu v neděli 12. července 2009 ve
14 hod. v Husově sboru v Lošticích a v neděli 2. srpna 2009 v 10 hod. v Dómu sv. Václava v Olomouci. Při obou bohoslužbách zazní liturgické a duchovní zpěvy skladatelů Lukáše, Haydna, Vivaldiho, Čajkovského, Rachmaninova, Burmatina, Stěpanova, Bortňanského a Derevjaníkové.

ZMĚNY V ZÁBŘEŽSKÉM DĚKANÁTĚ. Každý rok očekáváme se začátkem školních
prázdnin, koho z duchovních pošle otec arcibiskup na jinou, další „roli“, s kým novým se
budeme v dalších letech dělit o své radosti a starosti.
Letos se v zábřežské farnosti rozloučíme s P. Jindřichem Peřinou, který odchází do
farnosti Vizovice, novým kaplanem v Zábřeze bude P. Radek Maláč, který k nám přijde
ze Šumperka. Farnosti Klášterec, Svébohov a Jedlí dostanou nového duchovního správce,
P. Petra Klimeše.
Změny nastanou také v komunitě Lazaristů v Lošticích. Na místo P. Pavola Vandžury,
CM. přichází P. Lubomír Konfederák, CM. Všem, se kterými se loučíme i těm, které vítáme, přejeme hojnost Božího požehnání pro jejich kněžskou službu.
redakce
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Sbírka z neděle 21. května: Zábřeh 9.640; Jedlí 14.500; Svébohov 1.850; Klášterec 1.910;
Zvole 3.920 Kč. Dary: Zábřeh – na TV NOE 1.000; na Haiti 1.000; na kostel sv. Barbory 1.000; Svébohov – na Haiti 500; Václavov – na Haiti 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí
Pán.
P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
Na internetových stránkách Biskupství brněnského byla zřízena informativní stránka k návštěvě Svatého otce Benedikta
XVI. v Brně www.biskupstvi.cz/papezvbrne. Ta nabízí odpovědi na nejčastější dotazy a bude podle potřeby a fáze postupujících příprav stále doplňována a aktualizována.
Odpovědi na nejčastější otázky nabízí rubrika Co dělat, když...
Dotazy je možné posílat na elektronickou adresu: infopapez@
biskupstvi.cz
Kdo nás navštíví: Benedikt XVI., občanským jménem Josef
Ratzinger, je synem policisty. Narodil se 16.4.1927 v malém bavorském městečku Marktl am Inn jako třetí dítě. Vyšší vzdělání
získal nejprve na klasickém humanitním gymnáziu v Trauensteinu. Roku 1939 vstoupil do přípravného semináře sv. Michala v Trauensteinu.
V době II. světové války žil v ostrém vnitřním odporu vůči
nacismu a válce. Musel se však podrobit řadě ponižujících a nebezpečných tlaků a rozkazů. V roce 1941 se stal členem Hitlerjugend, v r. 1943 byl v šestnácti letech povolán do pomocných vojenských sborů – sloužil v jednotce protiletecké obrany u Mnichova. Po dosažení (sníženého) odvodového věku byl odveden k pracovním oddílům. Koncem války dezertoval, a podařilo se mu vrátit se domů. Po příchodu americké
armády byl jako válečný zajatec odveden do zajateckého tábora.
Díky této osobní zkušenosti s totalitním režimem, hrůzami války a s životem v zajateckém táboře, má pochopení pro situaci církve i jednotlivců v totalitě komunistické.
Další část jeho života, je dobou usilovného studia doprovázeného vynikajícími výsledky. V letech 1947-51 vystudoval ﬁlosoﬁi a teologii a v červnu 1951 byl ve Freisingu vysvěcen.
Dva roky poté získal doktorát. Následovala systematická vědecká činnost. Po získání habilitace přednášel na řadě univerzit. Byl vybrán jako spolupracovník při přípravě podkladů
II. Vatikánského koncilu a řadu let pracoval spolu s největšími teology na koncilových jednáních.
V roce 1977 byl J. Ratzinger jmenován arcibiskupem mnichovským a přijal biskupské
svěcení. Téhož roku ho papež Pavel VI. jmenoval kardinálem. O pět let později ho Jan Pavel II. jmenoval prefektem Kongregace pro nauku víry.
Takřka přesně v 78 letech byl 19.4.2005 na první volbu zvolen papežem a přijal jméno
Benedikt XVI. Zvolení jména pravidelně předznamenává charakter pontiﬁkátu. Sám o zvoleném jménu řekl, že chce navázat na krátký pontiﬁkát Benedikta XV. (1914-1922). Ten je
znám svým úsilím o zprostředkování míru a ukončení I. světové války.
V těchto prvních letech svého pontiﬁkátu vydal dvě encykliky: Deus Caritas est (Bůh
je láska) a Spe salvi (V naději spaseni). V těchto dvou encyklikách jsou obsaženy dvě ze tří
Božských ctností (láska a naděje). Spolu s vírou budou jistě významným tématem jeho návštěvy.
Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh
IČO: 48428213, tel.: 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.
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