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5. 7. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 27
slavnost sv. cyrila a metoděje

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

Pán chce spasit 

všechny lidi. 

Posílá učedníky po dvou

jako svědky bratrské lásky. 

Nehlásají sami sebe, 

ale toho, jehož jsou

zvěstovateli.

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, 
aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; 
dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství 
a řídíme se jím ve svém životě. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                      Amen

ŽALM 116   jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
1: Iz 61,1-3a              2: 2 Kor 4,1-2.5-7
Ev. Lk 10,1-9
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svÁtKy a PamÁtKy tÝdne
Neděle  5. července SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
Sobota  11. července  Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy 

v na PoUŤ do maletÍna za sv. Mikulášem jste zváni v neděli 5. července. Mši svatou 
budeme slavit v 15 hod.                                                                               P. František Eliáš

v ŠUBrtova KaPle. V pondělí 6. července o státním svátku jste zváni k Šubrtově kap-
ličce. Mši svatou budeme slavit v 8 hod.                                                    P. František Eliáš

v společenství biřmovaných se sejde v pátek 10. července v 19 hod., po večerní mši svaté 
na faře v Zábřeze.

v s novými biřmovanci se seznámím v pátek 17. července po večerní mši svaté na faře.
                                                                                                                            P. František Eliáš

Povodně           Povodně           Povodně

Charita Zábřeh se takřka okamžitě zapojila do praktické po-
moci lidem žijícím v oblastech, které byly postiženy lokálními 
záplavami. Během minulého víkendu bylo zasaženo i Jesenicko 

a to silou ničivější než v roce 1997. Vedoucí Střediska humanitární a sociální 
pomoci Michal Uhrák a s ním dalších pět dobrovolníků (převážně skautů ze středisek Po-
střelmov, Skalička a pracovníka firmy Linde) vyrazili v pondělí 29.6. brzy ráno na Jesenicko 
a do okolí Žulové. Úkolem týmu bude pomoci s odklízením následků povodně v domác-
nostech starších lidí, kteří si sami pomoci nemohou. Nářadím a čistícími prostředky zá-

břežský zásahový tým bezplatně vybavila ze své prodejny 
stavebních potřeb zábřežská firma EKOZIS. 
Kromě osobní dobrovolnické pomoci mohou lidé a firmy 
vyjádřit svoji solidaritu s postiženými povodní a skrze 
oblastní charitu v Zábřeze následujícími způsoby:
v zaslat příspěvek bezhotovostně do oficiálně povo-
lené sbírky charity Čr: na centrální sbírkový účet 
22770022/0800 vedený u České spořitelny pod variabil-
ním symbolem 906
v přinést finanční dar v hotovosti do účtárny organiza-

ce – charita Zábřeh, Žižkova 15 (ve všední dny od 7-16 hodin). Zde je možné požádat i o 
potvrzení daru
v anonymně přispět do zapečetěné pokladničky v dobrovolnickém centru - bývalé pro-
dejně ledňáček. Bližší informace na www.charitazabreh.cz 

Děkuji všem, kterým situace lidí postižených 
záplavami není lhostejná a kteří si pro prak-
tické provedení pomoci vybrali nebo vyberou 
jako partnera oblastní Charitu.

Bc. Jiří Karger, řed. 

Ve farnostech spravovaných ze Zábřeha 
vyčleníme pro postižené povodněmi ne-
dělní sbírku z 12. července. Všem štědrým 
dárcům ať odplatí Bůh.

P. František Eliáš
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cestovní agentura aWer toUr s.r.o. vás srdečně zve na podzim-
ní pouť assisi - ŘÍm v termínu od 11. - 17. 10. 2009 v doprovodu 
P. mgr. vratislava Kozuba.

Cena poutního zájezdu je 7.500 Kč (v ceně je zahrnuta autobusová doprava, 4x ubytová-
ní se snídaní, průvodce). Přihlášky a více informací o programu zájezdu získáte na adre-
se: Awer tour s.r.o., Farní 1, 789 01 Zábřeh, tel. 583 418 297, mobil 731 626 506
                                                                   Lenka Hamplová

la salette 14.-22. srpna 2009. máme ještě volná místa. Pokud váhá-
te, rozhodněte se co nejrychleji. Ubytování v pokojích jeden – čtyřlůžko-
vých. Cena za dopravu, ubytování, pojištění, polopenzi (snídaně a veče-
ře) 6.500 – 7.000 Kč (podle ubytování). Hlásit se můžete ve farní kanceláři 
v Zábřeze, na tel. 583 414 531, mobil 731 626 509, případně na mailové 
adrese: rkfzab@rps.cz. Odjezd ze Zábřeha v pátek 14. srpna v 17 hod.

P. František Eliáš

orel jednota ZÁBŘeH Zve na tyto aKce:
v 11. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím  Jeseníků“. Pro odolné ,,dál-
koplazy“ začíná pochod 100 km trasou již v pátek 10. 7. ve 20.00 hod. 
Ostatní starty tras – 50, 35, 25, 15 a  11 km – jsou stanoveny na 11. 7. mezi 6 až 9 hod.  
V letošním ročníku máme také připravenou trasu pro vycházkáře ,, Špacír Zábřehem“ 
a dvě cyklotrasy – 45 a 20 km. Start i cíl všech tras je v Katolickém domě Zábřeh. 
                                                       Informace: tel. 604 501 426 nebo kubicek.jana@seznam.cz
v V sobotu 18. července vás zveme na poutní zájezd do rodiště sv. Zdislavy v Křižanově 
a do Slavkovic, kostela zasvěceného Božímu Milosrdenství a sv. Faustyně, kde se každou 
třetí sobotu v měsíci konají poutní bohoslužby. Odjezd ze Zábřeha v 6.30 z Valové, cena 
300 Kč.                Hlásit se můžete na tel. 583 414 512 nebo přímo u paní Ludmily  Korgerové 

Blahopřání. 8. července oslaví 80. narozeniny
pan jiří doubrava, dlouholetý varhaník v hněvkovské kapli.

Do dalších roků mu přejeme Boží požehnání do každého dne. Za jeho 
dlouholetou a obětavou službu mu poděkujeme v den jeho narozenin, 
   ve středu 8.7. v 18 hod. při mši svaté v kapli.    farníci z Hněvkova 

Koncem minulého týdne ukončily tři katechetky našeho děkanátu emilie janů, ludmi-
la ryšavá a Hana Poislová magisterské studium teologie na cyrilometodějské fakultě 
v olomouci. všem blahopřejeme k významnému životnímu úspěchu a přejeme Boží 
požehnání při jejich katechetické práci s dětmi a mládeží.                     P. František Eliáš

PŘiHlÁŠKy do nÁBoŽenstvÍ na školní rok 2009/2010 si můžete vyzvednout ve 
farním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). vyplněné a podepsané vhazuj-
te v průběhu měsíce července do poštovní schránky farního úřadu. včasným přihláše-
ním nám usnadníte přípravu na výuku v dalším školním roce.                          katecheté

novÝ dvŮr: Dům pro hosty, který bude od požehnání (23. 6. 2009) k dispozici ná-
vštěvníkům kláštera, zařídili trapisté v bývalé hospodářské budově, kterou vlastními si-
lami rekonstruovali. Mezi řeholníky má svého zástupce také farnost Svébohov. Je to On-
dřej Maria Lev Frank. Více informací o převorství Nový Dvůr lze najít na www.novydvur.cz
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UČÍcÍ se cÍrKev – svatÝ cyril a metoděj
 Tuto neděli slavíme nejenom církevní ale i státní svátek na-
šich národních patronů, slovanských věrozvěstů, svatých Cy-
rila a Metoděje. Je pravda, že v našich zemích bylo před nimi 
mnoho misionářů – z Německa, Itálie, Řecka i mise iroskotská. 
Jejich hlásání křesťanství však naše předky nezaujalo. Neznali 
totiž naši  řeč – staroslovanštinu. 
 Státnickým činem velkomoravského knížete Rastislava 
bylo, že si uvědomil; má-li jeho země prosperovat a vstoupit do 
svazku evropských zemí, je třeba odložit pohanství a přijmout 
křesťanství. Proto posílá poselství do Cařihradu s žádostí, aby 
mu císař poslal muže, kteří by hlásali křesťanskou víru naším 
jazykem. Císař nenašel nikoho vhodnějšího než dva rodné bratry Metoděje a Konstanti-
na (který přijal jméno Cyril). Tito bratři nebyli kněžími. Konstantin byl filozofem, asi něco 
jako universitní profesor. Metoděj byl vysokým státním úředníkem. Jak hluboké museli mít 
náboženské vzdělání, zbožnost a víru, když právě je vybral císař za misionáře do cizích kra-
jin! Šlo přece také o čest císařství byzantského!
 Byli to oni, kdo prohloubil a rozšířil víru Kristovu v našem národě. V rodném jazyce 
učili naše předky poznávat pravého Boha, Ježíše Krista jako Božího Syna a též Pannu Ma-
rii¨, Matku Boží. Svatí bratři připomínali našemu lidu, že člověk má nejen tělo, ale i nevi-
ditelnou a nesmrtelnou duši a že smrtí život nekončí, ale přechází v jiný stav života, který 
bude trvat věčně. Byla to nauka, kterou tito hlasatelé přes generace přijali od dvou sloupů 
církve, svatých Petra a Pavla. Náš národ pak tuto víru po víc jak tisíc roků udržoval a udr-
žuje ji dodnes (byť dnes ve zmenšeném počtu věřících).
 Kromě pravd víry učili solunští bratří náš národ znát krásu ctností – jako je láska, čis-
tota, odpuštění, poctivost, věrnost. Učili, že z každého skutku, slova i myšlenky se budeme 
jednou před Bohem zpovídat a poneseme věčně důsledky blaha nebo bolesti. 
 Dnes dobře víme, jak důležité je zaznamenávat mluvené slovo. Naše tehdejší řeč, 
staroslovenština, neměla však žádné písemné znaky k zaznamenávání textu. Proto sva-
tí bratři vytvořili písmo nazvané hlaholice, do které pak přeložili i knihy Písma svatého. 
První slova takto přeložená a napsaná byla z knihy evangelia sv. Jana:“ Na počátku bylo 
Slovo a to slovo bylo Bůh“. Byli to oni, kdo stál u kolébky naší národní kultury a vzděla-
nosti. 
 Jejich rozhodnutí odejít z teplých, jižních krajin na drsný sever, z krajů civilizované, 
řecké společnosti do barbarských krajin moravských se zakořeněnými pohanskými zvyky, 
opustit rodinu, vlast, pohodlí a své vysoké společenské postavení – to vše svědčí o jejich 
lásce ke Kristu a o snaze zanést jeho evangelium mezi pohanský národ Moravanů. To vše 
je jistě stálo mnoho obětí, které nezištně přinesli pro druhé!
 Kdyby dnes arcibiskup Metoděj vizitoval naše kraje, asi by zesmutněl a někde i zapla-
kal na tím, co jsme udělali s jeho odkazem. Je pravda, že si národ asi ze 40 % uchoval dědic-
tví víry, že se hlásí ke křesťanství. Ale těch opravdu praktikujících, kteří se obětují pro víru 
je asi jen 4 – 5 %. Mnohde jsou farnosti bez dětí, mládeže, bez střední generace. Je smutné, 
když v některých krajích, zvláště na severu a západu Čech nacházíme jen stopy víry. A ko-
lik mají letos diecéze novokněží? Litoměřice a Plzeň žádného, Praha jednoho, Olomouc 
pět. Je však pravda, mnoho bouří od doby věrozvěstů přešlo nad naší vlastí, kolik státních 
systémů, kolik politických a hospodářských velikánů padlo, jenom Církev jako most pře-
klenula všechny bouře a byť raněna a krváceje, vždycky se znovu vzchopila. 



5

Ovšem největší krizi prožívá církev dnes. Dříve lidé proti ní bojovali, vystupovali z ní, za-
kládali nová společenství a sekty. Ale tito lidé stále věřili v Boha a měli respekt před Božím 
zákonem. Dnes se zmocnila národa náboženská lhostejnost, takže po bývalém Východním 
Německu a Estonsku je Česká republika zemí s nejmenším náboženským životem. Lidé 
jsou ovládáni praktickým materialismem. V našem národě chybí to, co měli sv. Cyril a Me-
toděj v tak velké míře: vzdělání v náboženské oblasti na základě četby a studia Písma svaté-
ho a náboženské literatury. Kolik našich věřících odebírá např. Katolický týdeník, nebo jiný 
křesťanský časopis? Chybí i obětavost něco ze svého přidat pro růst a čestné místo Církve 
ve společnosti. I při volbách někteří naši věřící volí politiky, kteří jsou v základních věcech 
proti víře a Božím zákonům. 
Naproti tomu je pro Církev nadějí, že sice ztratila masy formálních a matrikových křesťa-
nů, ale roste počet zapálených jedinců i skupin, které jdou plně za Kristem. Vznikají nová 
laická hnutí hlavně mezi studenty a inteligencí. Moudré a prozíravé hlavy si začínají uvědo-
movat, že dnešní styl života nemůže vést k dobru jedince ani národa a proto obracejí svou 
pozornost ke křesťanství a mnozí k němu přistupují jako k jediné rozumné naději do bu-
doucna. Jak řekl nedávno pan arcibiskup: „Evropa i náš národ bude vždycky náboženská. 
Je jen otázkou, zda bude křesťanská anebo islámská. O tom se rozhoduje dnes!“
Zůstává otázka pro každého z nás. Co my, malé stádce, můžeme dělat v této situaci? Pod-
le výzvy Krista máme být světlem světa, solí země. I moře se skládá z malých kapek, chléb 
a víno z malých zrnek ale jejich množství vytváří celek. Co tedy můžeme udělat? Být dob-
rým člověkem, dobrým křesťanem v soukromí i na veřejnosti, v rodině i v kostele. Aby-
chom jako dobří lidé a dobří katolíci šli ve šlépějích svatých Cyrila a Metoděje, byli ke cti 
dědictví, které nám s takovou láskou a obětavostí zanechali k pokračování. Podle slov, která 
řekl sv. Cyril svému bratru Metodějovi krátce před svou smrtí:“Hle, bratře, až dosud jsme 
byli oba spřeženi, jednu brázdu táhnouce, a nyní já padám líše, den svůj skončiv.Ty však 
pro klášter neopouštěj moravského lidu!“  Kolik je v těch slovech lásky! A na lásku a věr-
nost odpovídají moudří a charakterní lidé zase jen láskou a věrností.      P. Antonín Pospíšil

HrdinovÉ novÉHo ZÁKona – vyHodnocenÍ soUtěŽe
    Ve čtvrtek 25. června se děti a rodiče opět setkali 
po mši svaté s malířem Vítězslavem Koutníkem, který 
je redaktorem časopisu Nezbeda a autorem dětských 
obrázků. Nejprve však pro-
běhlo vyhodnocení vyhlá-
šené soutěže. Losovalo se 
z dětí, kterým v brožur-
kách nechyběl žádný obrá-
zek. Nasbírat všechny ob-
rázky  za celý rok se poda-

řilo 9 dětem. Jak losování dopadlo? První až čtvrté místo obsa-
dily: Lenka Lexmanová, Marie Sittová, Marie Jílková a Jana Un-
zeitigová. Vítězky si domů odnesly hodnotné ceny, ostatní děti 
obdržely sladkou odměnu, knížku a obrázek s podpisem pana 
Koutníka.
Vítězům blahopřejeme. A všem dětem přejeme prázdniny plné 
dobrodružství, radosti a her a těšíme se na viděnou v září při 
první mši svaté pro děti a rodiče.                                              red.
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červenovodsko      červenovodsko

sbírky z neděle 28. června: Červená Voda 1.250; Jakubovice 268 (z 29.6.-181); Písařov 
1.457 Kč. sbírky na Haiti za červen: Červená Voda 1.272; Mlýnický Dvůr (celkem za 
půl roku 526); Moravský Karlov 130 = celkem za půl roku za farnost 6.000 Kč; Jakubo-
vice 154 (2.100); Písařov 98 (1.000) Kč. dary: Písařov (na oltář) 2.000 + z pokladničky 
za červen 610; na Diakonii Broumov 700 Kč.
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.                                                                       P. Pavel Vágner

lošticko         lošticko         lošticko
v novÝ misionÁŘ v tÝmU. Loštická farnost a misijní tým má od 1. července nového 
kaplana. Po rozloučení s P. Pavlem Vandžurou CM, který již působí v Košicích Šaci, při-
vítáme v neděli na Slavnost slovanských apoštolů mezi námi P. Ľubomíra Konfederáka 
CM, rodáka z Milhostova, okr. Trebišov (Východní Slovensko) *24. 3. 1981, ordinován 21. 
06. 2008. Na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje ať mu Pán žehná. Vás, prosíme o vzpomínku 
v modlitbách, aby se stával víc a více podobným Dobrému Pastýři !
v K ZamyŠlenÍ: Lidé, kteří se vrátili z koncentráků, po válce nebo po pádu totality z gu-
lagů, říkali: „Bez chleba se žít dá, bez uhlí to v zimě člověk vydrží, ale bez víry, by člověk 
umřel.“ Víra ti nezabezpečí jenom věčný život. Víra poctivě žitá zušlechtí tuto zem, národ, 
ve kterém žiješ. Kde bude více kněží, stačí méně policajtů, tam, kde bude více kostelů, stačí 
méně věznic a méně psychiatrických léčeben. „O, vy bratři přesvatí, stůjte při své podstati, 
ať se svatá, blahá víra z naší vlasti neztratí!“ (F. Sušil + 1868, katol. kněz a buditel)
v cHarles darWin (1809 - 1895), biolog a původce vývojové teorie: „Nikdy jsem ne-
popíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii můžeme naplno sladit s vírou 
v Boha. Je nemožné pochopit a dokázat, že velkolepý a nadmíru nádherný vesmír a hlavně 
člověk se tady objevil jenom náhodou. Právě toto považuji za hlavní důkaz existence Boha.“        
                                                  Požehnané prázdniny Vám všem móóóc přeje P. Pavel Kavec CM

mohelnicko         mohelnicko         mohelnicko

sbírky z neděle 28. června: Mohelnice 6.665; Úsov 1.534; Studená Loučka 240 Kč.                                                                                   
Všem dárcům ať odplatí Pán.                                                                            P. Petr Šimara

roZŠÍŘenÍ PeČovatelsKÉ slUŽBy na moHelnicKU. Charita Zábřeh 
se začátkem letních prázdnin rozšiřuje svoje služby. Příspěvková organizace 
Olomouckého kraje „Sociální služby Šumperk“ musela z finančních a orga-
nizačních důvodů k 30.6.2009 ukončit poskytování pečovatelské služby pro 
více než 65 lidí žijících v Mohelnici. Tito lidé však nezůstanou ani den bez po-
moci.

Přerozdělení klientů a závazků péče o ně proběhlo tak, že klienty žijící ve vlastní domác-
nosti (v domě, bytě, sami i s rodinou) převzala zábřežská Charita, která má v Mohelnici svo-
ji pobočku pečovatelské služby; klienty v domech s pečovatelskou službou a penzionech 
pak převzala příspěvková organizace města Mohelnice.         Jiří Karger, ředitel (736509430)

štítecko             štítecko             štítecko
sbírky z neděle 28. června: Štíty 700, Cotkytle 880; Horní Studénky 1.200 Kč. 
Vše dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                         P. Stanislav Suchánek
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farnosti spravované z tatenice
sbírky z neděle 28. června: Tatenice 2.600; Lubník1.980; Hoštejn 750; Kosov 180 Kč. 
Pán ať odplatí všem dárcům.                                                                            P. Jaroslav Přibyl

Farnost HoŠtejn – ProsBa o Pomoc. Na podzim roku 2007 jsme po-
dali žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova. Předmětem projek-
tu bylo dokončení rekonstrukce fasády a restaurování varhan 
a oltáře. Veškeré aktivity projektu byly vyhodnoceny a násled-
ně zahrnuty do dohody (podepsané oběma stranami) jako způ-
sobilé. V případě, že by způsobilé nebyly, projekt by byl vyřazen 
a k podpisu dohody o poskytnutí dotace by nikdy nedošlo. Předmět 
projektu byl před podáním žádosti konzultován s pracovníky SZIF v Olomouci, kteří 
jej, dle sdělení dále konzultovali s pracovníky centrálního pracoviště SZIF v Praze. Pro-
jekt byl v průběhu roku 2008 v dohodou schváleném rozsahu plně realizován a z naší 
strany nedošlo k jakémukoliv pochybení, což bylo konstatováno i v rámci provedených 
kontrol, jak při podání žádosti o proplacení, tak při komplexní kontrole na místě reali-
zace projektu. Veškerá dokumentace prošla kontrolním a poté analytickým oddělením 
na SZIF v Olomouci, který vše administroval. Jelikož nebyly shledány nedostatky, naše 
žádost o proplacení byla odeslána na SZIF do Prahy, který měl na náš účet převést slíbe-
né peníze. Šok nastal ve chvíli, kdy Praha oznámila Olomouci a ten nám, že žádné pe-
níze nedostaneme, jelikož výdaje nejsou způsobilé. Po půlročním jednání, do kterého 
se vložil i otec arcibiskup jan nám bylo oznámeno definitivní rozhodnutí o nepřidělení 
dotace z důvodu nezpůsobilosti výdajů!? a to přesto, že v dohodě o poskytnutí dotace 
byly všechny výdaje schváleny jako způsobilé!!! Protože peníze jsou vypláceny až zpět-
ně po realizaci projektu, byli jsme nuceni si na opravy půjčit s tím, že po obdržení do-
tace vše vrátíme. Na účet však žádné peníze nepřijdou, tedy nám zůstává dluh ve výši 
cca. 360.000 Kč. Přesto, že se cítíme podvedeni, nezbývá, než peníze sehnat a dluh spla-
tit. Po náročné generální opravě kostela sv. Anny, která trvala 8 roků, je naše farnost fi-
nančně vyčerpaná. obracíme se proto s prosbou na vás všechny, kteří máte k našemu 
kostelu nějaký vztah a nebo třeba cítíte, že nám chcete pomoci, o finanční příspěvek na 
zaplacení námi nezaviněného dluhu. Za všechny dobrodince bude sloužena poutní mše 
svatá na svátek sv. anny 26. 7. 2009. S pomocí se můžete obracet na P. J. Přibyla mobil: 
777 203 415 nebo na mne mobil: 731 626 549. Finanční příspěvky lze také zasílat na účet 
1329348349/0800 nebo zanechat na faře v Zábřeze. Všem dárcům ať Pán žehná a dob-
rem odplatí.                                                                                                 Mgr. Luděk Diblík

postřelmovsko       postřelmovsko
PoZvÁnKa do lesnice. V neděli 12. července 2009 se ve farním kostele sv. Jakuba 
v Lesnici, po pěti týdnech, znovu naplno rozezvučí varhany postavené v roce 1863, které 
od 8. června letošního roku procházely rozsáhlou údržbou. Opravené varhany uvede na ne-
dělní mši svaté v 9.30 hod. varhanář pan Petr Strakoš, který údržbu varhan prováděl. 
Odpoledne 12. července ve 14.30 hod. se také ve farním kostele uskuteční koncert varhan-
ní hudby, na kterém se znovu představí pan Petr Strakoš a dále student ostravské státní 
konzervatoře, mladý muž Marek Kozák, virtuóz ve hře na varhany. Vstupné dobrovolné.                                

Srdečně zve farnost Lesnice 
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sbírka z neděle 28. května: Zábřeh 8.700; Jedlí 1.500; Svébohov 1.600; Klášterec 1.660; 
(sbírka z 20.6.-svěcení Klášterecké madony 10.964) Zvole 3.790 Kč. Dary: Zábřeh – na kos-
tel sv. Barbory 1.000, na likvidaci lepry 300; Postřelmůvek – na kostel sv. Barbory 1.000; 
Zvole – na kostel sv. Barbory 4.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.         P. František Eliáš
v V měsíci červnu jste do kasičky umístěné v zábřežském farním kostele věnovali na opra-
vu kostela sv. Barbory částku 4.131 Kč. Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. 

Paní Karešová, Hrubá a Doubravská

nÁvŠtěva PaPeŽe v ČesKÉ rePUBlice
Podstatný pro posouzení návštěvy Svatého otce je fakt, že je 
to událost přerůstající hranice našeho státu a dokonce evrop-
ského kontinentu. Papežské cesty jsou vždy událostí celosvě-
tového významu. Tentokrát papež promluví v Praze, Brně 
a Staré Boleslavi. Bude odtud mluvit k celému světu a mediál-
ní oči světa se upřou k těmto místům. 
Ještě jiným pohledem na význam návštěvy je úvaha o jejím 
časovém umístění v dějinách. Jednak se před dvaceti lety za-
čala drolit Berlínská zeď a zanedlouho padla celá Železná 
opona. Budou to však dny mimořádné i v našich národních 
dějinách. Cesta na Moravu v době, kdy se začínáme chystat 
na velké jubileum cyrilometodějské (1150 od příchodu misie 
– roku 863) a doznívání oslav jubilea sv. Václava (1100 let od 
narození – roku 908) a v roce výročí Palladia země české (400 
let od prohlášení staroboleslavského mariánského obrazu pa-
ladiem – záštitou v roce 1609 po vydání Rudolfova majestátu) zasazuje návštěvu pevně 
do našich kulturních a duchovních dějin. K návštěvě však dochází také právě teď, tedy 
v době debat o vytváření zákonů sjednocené Evropy, v situaci ekonomické deprese a ur-
čitého stavu v jednáních mezi Vatikánem a ČR o vzájemné smlouvě. 
To všechno návštěvu jistě ovlivní, ale návštěva papeže zůstává především návštěvou pas-
torační, a proto bude mít i úroveň nadčasovou, která odpovídá hlásání evangelia o Ježíši 
Kristu, který je týž včera i dnes i na věky. 
Od příštích FI se budeme věnovat třem Božským ctnostem, v jejichž duchu se nese pří-
prava na setkání se Svatým otcem v naší zemi. 

modlitBa Ke vZBUZenÍ tŘÍ BoŽsKÝcH ctnostÍ
trojjedinný, věčný Bože, vyznávám, že jsi, že jsi všemohoucí a že jsi Láska. Chci proto 
konat láskou naplněné skutky, aby moje víra byla živá a můj život plodný. 
Poznávám, že jsi mi dal život v důvěře, že ho nepromarním, a já se o to chci ze všech 
sil snažit. Chci proto překonávat nevděk a křivdy od druhých lidí, nepropadat hořkosti 
a pocitu zklamání. 
Vím, že podstatou života je oběť. Chci proto žít obětavě, ne sobecky přijímat a hromadit, 
ale štědře rozdávat a sloužit druhým. 
Toužím, Bože, po plném životě a chci zachovávat Tvá přikázání, která k němu vedou. Po-
moz mi v tom, protože to není vždy lehké. Vlij mi víru, naději a lásku. 
Prosím o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Du-
cha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. 


