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15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole

Klášterec
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

Vydali se tedy na cesty
a hlásali,
že je třeba se obrátit. 
Vyháněli mnoho 
zlých duchů, 
pomazávali olejem 
mnoho nemocných 
a uzdravovali je.

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, 
aby se mohli vrátit na správnou cestu; dej těm, 
kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 85   Pane, ukaž nám své milosrdenství!
1: Am 7,12-15            2: Ef 1,3-14           Ev.Mk 6,7-13
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa   15. července    Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 

Ty, kteří se rozhodli k účasti na přípravě k přijetí svátosti biřmování, zvu v pátek 17. čer-
vence po večerní mši svaté (19 hod.) na faru v Zábřeze.  P. František Eliáš 

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ na školní rok 2009/2010 si můžete vyzvednout ve far-
ním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplněné a podepsané vhazujte 
v průběhu měsíce července do poštovní schránky farního úřadu. Včasným přihlášením 
nám usnadníte přípravu na výuku v dalším školním roce.  katecheté

POSLEDNÍ POŽEHNÁNÍ S KAPLANEM JINDŘICHEM. Jak už jste 
se dozvěděli v FI, v tomto měsíci se budu stěhovat do jiné farnosti (Vi-
zovice). Rád bych každému z vás osobně poděkoval za modlitby, pod-
poru a vstřícnost. Ale protože je vás mnoho, není to dost dobře mož-
né. Přesto se chci s vámi ještě setkat a společně Bohu poděkovat za 
rok strávený ve vašich farnostech. Proto vás zvu na adoraci a svátost-
né požehnání, které se uskuteční v neděli 19. července od 14.30 hod. 
v kostele sv. Bartoloměje. Po svátostném požehnání bude loučení po-
kračovat v prostorách farního dvora a farní zahrady, kde bude připra-
veno pohoštění (pivo a grilované maso nebudou chybět). 
                                                   Na vás všechny se těší P. Jindřich Peřina

OREL JEDNOTA ZÁBŘEH ZVE NA TYTO AKCE:
 V sobotu 18. července na poutní zájezd do rodiště sv. Zdislavy v Křižanově a do Slavko-

vic, 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. 

 V neděli 23. 8. zveme všechny členy a příznivce ORLA k pouti na Svatý Hostýn, která 
se koná při příležitosti stého výročí založení ORLA. Mši svatou bude celebrovat kardinál 
Tomáš Špidlík. 
  Na tyto akce se můžete hlásit na tel. 583 414 512 nebo přímo u paní L. Korgerové 

Cestovní agentura AWER TOUR s.r.o. Vás srdečně zve na podzimní pouť 
ASSISI - ŘÍM v termínu od 11. - 17. 10. 2009 v doprovodu P. Mgr. Vrati-
slava Kozuba.

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

110 LET OD NAROZENÍ KARDINÁLA FRANTIŠKA TOMÁŠKA 
V úterý 30. 6. 2009 uplynulo 110 let od narození kardinála Františka 
Tomáška. 
František Tomášek (30.6.1899-4.8.1992) byl apoštolský administrátor 
Arcidiecéze pražské (1965-1977) a 34. arcibiskup pražský a primas čes-
ký (1977-1991). Dlouho působil v katolickém školství, zúčastnil se Dru-
hého vatikánského koncilu. Kardinálem a arcibiskupem pražským jej 
jmenoval papež Pavel VI. Kardinál Tomášek spoluinicioval hnutí Dílo 
koncilové obnovy a vznik programu Desetiletí duchovní obnovy.
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PĚŠÍ POUŤ ZA UMĚLECKÁ POVOLÁNÍ ve farnostech našeho děkanátu
Od neděle 26. července do neděle 2. srpna 2009 pořádá Rapsodic-
ké divadlo (www.rapsodickedivadlo.cz ) ve spolupráci s Arcibiskup-
stvím olomouckým pěší pouť za umělecká povolání (celý program 
pouti byl otištěn v FI 25).
ZAHÁJENÍ poutě bude v neděli 26. července v Hoštejně mší svatou 
v 10.30 hod., kterou celebruje P. Pavel Ambros, Prof., SI, Th.D a ve 
14 hod. svátostným požehnáním, po kterém bude následovat promluva P. Pavla Ambrose 
„Co rozumět pod pojmem kultura a umění“. 
ZÁBŘEH - pondělí 27. července
* v 15 hod. bude slavena mše svatá ve farním kostele sv. Bartoloměje, kterou celebruje 

zábřežský děkan P. František Eliáš
*  v 18 hod. jste zváni do Katolického domu na kompozici slova, obrazu a hudby „Setkání 

se sv. Pavlem“, účinkují Martina Pavlíková a Igor Dostálek. 

POZVÁNÍ NA POUTĚ. Poutí se nazývají návštěvy posvátných míst. Cí-
lem bývalo nějaké vzdálenější posvátné místo, kde se lidé modlili a prosili za 
vyslyšení proseb. U nás bývalo takových míst na dvě stovky. Mezi nejznámější 
patřily: Svatá hora, Stará Boleslav, Svatý Hostýn a Velehrad. Pouť bývala veli-
kým svátkem pro celou vesnici a okolí. Chodit na poutě bývalo dříve na venko-
vě zvykem, dokonce se dá říci, že se chodit muselo. Lidé mívali v paměti poutní 
neděle tak, jak šli za sebou a nevynechali ani jednu. Poutníci byli mnohdy na 
cestě i více dnů. Přespávali v hostincích, ti chudší i pod širým nebem. Nezapo-
mínalo se na ty, kteří se kvůli chatrnému zdraví nebo stáří nemohli poutě zú-
častnit. Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence a jiné památky, které 
měly připomínat svaté místo. Prodávali se i různé voskové napodobeniny lid-
ských končetin. Pokud měl třeba někdo z rodiny, který zůstal doma, nemocnou 
ruku, koupil mu příbuzný napodobeninu z vosku a položil ji na oltář. Z tohoto 
vosku se pak zhotovovaly oltářní svíce. Poutě neznamenaly pouze putování k 
nějakému posvátnému místu, ale šlo i o slavnost uctění památky světce, kterému byl kostel 
zasvěcen. Například Anenská pouť (na počest svaté Anny), pouť Prokopská a další.
Pouťová neděle ve vsi byla také ve znamení stánků, houpaček, kolotoče, střelnice a chy-
bět nesměly i prodavačky kyselých okurek. Pravý pouťový ruch vypukl teprve po nedělní 
mši tzv.„hrubé“ v místním kostelíku, při níž býval kostelík naplněný k prasknutí. Teprve 
po ukončení „hrubé“ bylo slyšet hudbu a střelbu ze střelnice. Tancovalo se zpravidla až do 
rána.

VARHANNÍ MARATÓN 2009
Stejně jako loni i předloni se i letos v Zábřeze i v dalších kostelích v okolí 
uskuteční oslava varhanní hudby, čili varhanní maratón. Tentokrát v sobotu 
8. srpna - v kostele sv. Bartoloměje od 14 hod.

BLAHOPŘEJEME paní Anně Bezděkové,
která 14. července oslaví 80. narozeniny.

Přejeme pevné zdraví,
Boží požehnání a děkujeme za obětavou práci pro zábřežskou farnost. 

Zábřežští farníci a rodina
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – CÍRKEV APOŠTOLSKÁ
 Ježíš Kristus už před počátkem svého veřejného působení 
skutečně zvěstuje, že „se přiblížilo Boží království“ (Mar 1,15). 
Za tím účelem ustanovuje skupinu dvanácti apoštolů a dává 
tomuto novému Božímu lidu pevný řád. Svěřuje jim úřad uči-
telský, kněžský a pastýřský. Tento trojí úřad má podle jeho 
vůle trvat až do konce světa. To je základem jednoho ze zna-
ků pravosti církve. 
Církev je apoštolská, protože je založena na apoštolech, a 
to ve trojím smyslu. Byla a zůstává vybudována na základě 
apoštolů, svědků, které s misijním posláním rozeslal do svě-
ta sám Kristus. S pomocí Ducha svatého, který v církvi pře-
bývá, střeží a předává učení, slova, která slyšela od apoštolů. 
Až do návratu Krista na konci věků je i nadále poučována a 
vedena apoštoly, díky jejím nástupcům v pastoračním poslání; biskupskému sboru, který 
má na pomoc kněze a jáhny, spolu s Petrovým nástupcem, a nejvyšším pastýřem církve. 
 Úkolem církve apoštolské je to, že na místo prvních apoštolů nastupují jiní, kteří mají po-
kračovat v jejich úřadě, neboť jinak není myslitelné, aby církev mohla trvat až do skonání svě-
ta. Biskupové jsou zákonní nástupci apoštolů a papež je zákonný nástupce svatého Petra. 
 V řadě biskupů lze jít do minulosti a ukázat, že každý nynější biskup je následníkem 
svého předchůdce a toto „následnictví“ sahá až k některému z apoštolů. Toto se nazývá 
apoštolská posloupnost. Autorita apoštolů se zakládala na tom, že byli Ježíšovými učedníky 
a očitými svědky jeho vzkříšení (Sk 1,2n) a také na - eschatologickém poslání, jež jim bylo 
svěřeno při posledním soudu. Ježíš jim řekl: "Amen, pravím vám, až se Syn člověka při obnove-
ní všeho posadí na trůn své slávy, tehdy i vy, kteří jste mě následovali, usednete na dvanáct trůnů 
a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. (Mt 19,28). To z nich učinilo také ručitele za tradici 
(1 Kor 15,3nn). Apoštolská tradice znamenala původ nauky předávané apoštoly na zákla-
dě toho, co obdrželi od Pána. Další záruka spojitosti byla spatřována ve svěcení biskupů a 
starších, které prováděli apoštolé z moci Ducha svatého (Sk 20,17nn) a v nepřerušené po-
sloupnosti biskupů (srov. Kat. 77).
 Bez apoštolské posloupnosti jsou církve a společenství nekatolické, např. církev ang-
likánská, českobratrská, evangelická, církev československá husitská. Nemají pravoplatně 
vysvěcené biskupy, tedy biskupy s apoštolskou posloupností., proto také nemohou platně 
udílet svátosti. Zdá se, že o to ani nestojí, že si jednají podle svého, jak mi to otevřeně, před 
časem řekl jeden upřímně věřící, horlivý člen církve českobratrské-evangelické.
 Problém v církvi Kristově, římskokatolické nastává, když některý biskup s apoštolskou 
posloupností o své újmě vysvětí dalšího biskupa, platně, ale nedovoleně, takže takto vysvě-
cený biskup má apoštolskou posloupnost. To je případ církve starokatolické, která povsta-
la po 1. Vatikánském koncilu, když byl takto vysvěcen jejich biskup Dr. Jos. Reinkes. Tím 
starokatolická církev uděluje svátosti právoplatně.
 Dnes je to například případ Marcel-François Lefebvre. V roce 1970 založil Kněžské bra-
trstvo sv. Pia X., které se v průběhu let začalo šířit do dalších zemí a vysvětilo řadu kněží. 
Jelikož hrozilo, že se nenajde biskup, který by po jeho smrti v jeho díle pokračoval, žádal 
Jana Pavla II. o vysvěcení nových biskupů. K dohodě nedošlo a tak se 30. června 1988 roz-
hodl vysvětit čtyři nové biskupy, aby mohli pokračovat v jeho díle, i bez souhlasu shora. 
Nově vysvěcení biskupové byli oprávněni pouze udílet svěcení, jurisdikci jim Lefebvre, aby 
se nedopustil schizmatu, nepředal. 



5

 Svatý otec Benedikt XVI. se snaží tuto společnost uvést v soulad s církví katolickou a je-
jími zákony, byť s nejasným výsledkem..., k bolesti nás všech, neboť se narušuje jednota 
církve a její věrohodnost.
 V čem vlastně spočívá poslání apoštolů? Slovo apoštol znamená poslaný. Ježíš, posla-
ný Otcem, povolal k sobě dvanáct ze svých učedníků, ustanovil je za své apoštoly a učinil 
z nich vyvolené základy církve a svědky svého vzkříšení. Dal jim příkaz, aby pokračovali 
v jeho poslání.“Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás“ (Jan 20,21) a slíbil jim, že s nimi zů-
stane až do konce světa. Úkolem církve je, aby svou činností naplňovala úkol apoštolátu. 
Celá církev je apoštolská, neboť je poslaná do celého světa. Všichni členové církve se podí-
lejí na tomto poslání, i když různým způsobem. Křesťanské povolání je svou povahou také 
povoláním k apoštolátu. Apoštolátem se nazývá veškerá činnost tajemného Těla zaměřená 
na šíření Kristova království všude ve světě. Protože Kristus poslaný od Otce je zdroj a po-
čátek veškerého apoštolátu Církve, je zřejmé, že plodnost apoštolátu, jak posvěcených slu-
žebníků, tak i laiků, závisí na jejich živém spojení s Kristem. Podle povolání, požadavků 
doby, různých darů Ducha svatého, nabývá apoštolát různých forem. Avšak duší veškerého 
apoštolátu zůstane vždycky láska čerpaná především z eucharistie.  P. Antonín Pospíšil

SMÍRČÍ KŘÍŽE ZVANÉ TÉŽ CYRILOMETODĚJSKÉ. V prázd-
ninovém čase budou mnozí čtenáři FI na svých cestách míjet 
řadu drobných sakrálních památek. Následující seriál chce upo-
zornit na některé z těch, které se nacházejí v děkanátu Zábřeh. 
Nejstaršími jsou tzv. smírčí kříže, pocházejí většinou z 15.–17. 
století a představují doklad středověkého trestního práva – vi-
ník měl jako součást svého trestu povinnost postavit smírčí kříž. 
Hrubě opracované kameny ve tvaru kříže bývají někdy nazývá-
ny také kříži Cyrilometodějskými, pak se k jejich původu vzta-
hují legendy o misii soluňských bratří. Podle místních legend 
je památkou na působení sv. Cyrila a Metoděje kříž v Dubicku 
(foto) – věrozvěstové prý křtili v lesní studánce za obcí a pohan-
ské modly pálili na poli zvaném „Na pekle“, v Újezdě měl být 

zase pouze sv. Metoděj a proto má kříž jen jedno rameno. Pověsti vztahující se ke křížům 
v Rájci a ve Zvoli odkazují na bitvu mezi vojsky českého krále Jiřího z Poděbrad a černou 
rotou Matyáše Korvína, která se odehrála roku 1468. Smírčí kříže dále najdeme v Doubra-
vici, Moravičanech, Polici, Lukavici a v lese Doubravě.   RNDr. František John

ROK KNĚŽÍ 2009 -2010 - MYŠLENKY JANA MARIA VIANNEYE 
*  Utíkejme se v modlitbě k Bohu - obracejme se k němu rychle a s vel-
kou důvěrou. 
*  S radostí v srdci poděkujeme dobrému Spasiteli za to, že dovolil, aby byl 
pokoušen a tak nám ukázal, jak zvítězit v těžkých bojích a nástrahách ze stra-
ny pekla.
*  Buďme pokorní, pamatujme na to, že Boží láska nás může vždy po-
držet.
*  Jak moc jsme slabí sami ze sebe. Jak málo si můžeme být jisti svými 
vlastními postoji. Pokušení nás upevňují ve ctnosti pokory a chrání nás před pýchou. 
*  Člověk ve stavu milosti posvěcující je opravdu dítětem Božím. Po pádu do hříchu se sta-
ne dítětem a otrokem zlého ducha. 
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

SBÍRKY z neděle 5. července: Červená Voda 1.148; Domov důchodců sv. Zdislavy 
130; Mlýnický Dvůr 340; Jakubovice 379; Janoušov 395; Písařov 628 Kč. 
Z pokladniček na FI: Červená Voda 2.617; Mlýnický Dvůr 294; Moravský Karlov 70; Ja-
kubovice 43; Písařov 746 Kč. Stav účtu na opravy oltáře v Písařově: 51.952 Kč. 
 Stojanovské "Pán Bůh zaplať".  P. Pavel Vágner

POUŤ V PÍSAŘOVĚ bude v neděli 19. července. Mše svatá bude v 9 hod, svátost-
né požehnání v 15 hod., v Červené Vodě bude v neděli 19. 7. mše svatá slavena až 
v 10.45 hod. 

Svatební ohlášky
Do svazku manželského hodlají

v sobotu 25. července v Červené Vodě v 11 hod. vstoupit
pan Jan Pavelka z Přestavlk a slečna Vendula Bartošová z Červené Vody

FARNOST KLÁŠTEREC - FARNOST SVÉBOHOV - FARNOST JEDLÍ

PRVNÍ MARIÁNSKÁ SOBOTA V MĚSÍCI – V SRPNU 1. 8. 2009. 
V tento den jsou srdečně zváni nejenom farníci z Klášterce, Svéboho-
va a Jedlí, ale i z celého děkanátu, z blízka i z daleka. Zejména zveme 
mariánské ctitele, ale i ty, kteří chtějí skrze Marii přijít blíže k Ježíši 
a skrze ni si u našeho Pána vyprosit milosti. Program začíná v Kláš-
terci ve 14 hod. modlitbou svatého růžence, ve 14.30 následuje kate-
cheze, v 15.00 korunka k Božímu milosrdenství, v 15.30 adorace, v 16 
mše svatá a v 17 hod. litanie a zasvěcení Panně Marii.    P. Petr Klimeš

ZÁJEZD NA MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO SLOVENSKA DO RÁJECKÉ LESNÉ. 
Pojeďte duchovně prožít 22. srpna sobotní den, podívat se na vyhlášený celodřevěný 
pohyblivý betlém, největší na Slovensku, ale také podívat se na slovenský skanzen 
v Čičmanech. Odjíždí se v 6.00 ze Zábřeha, přes Svébohov, Jedlí a Klášterec. Před-
pokládaný návrat ve 20 hod., cena 380 Kč. Můžete se závazně (osobně nebo na tel. 
731 402 365) přihlašovat u P. Petra Klimeše, který bude zájezd doprovázet.

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

Mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově 4.052Kč, v Chromči byla na novokněze. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

POZVÁNKA DO LESNICE. Tuto neděli 12. července,odpoledne ve 14.30 hod. se ve 
farním kostele uskuteční koncert varhanní hudby.  Srdečně zve farnost Lesnice 

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 5. července: Štíty 2.070, Cotkytle 770; Horní Studénky 750 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať  P. Stanislav Suchánek
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

MORAVIČANŠTÍ POMÁHALI. V roce 1997, kdy Moravičany a okolí postihly povod-
ně, dostalo se nám intensivní pomoci nejenom od organizací, které se věnují člověku 
v nouzi, ale taky od mnoha nejmenovaných lidí a rodin, kteří s námi soucítili a přišli 
pomáhat. Letos jsme mohli alespoň trochu oplácet dobro dobrem. Na jesenicko pu-
tovala pomoc v podobě humanitárních prostředků. V týdnu po 1. červenci proběhla 
sbírka na některých místech naší farnosti a byla zaslána pro postižené rodiny v Ber-
narticích - Bukové. 
Zde je výsledek: kostel sv. Jiří v Moravičanech 22.263,-, Mitrovice 6.000,-, Obchod 
U Vlčků 3.737,-. SPOLU: 32. 000Kč. 
 Všem pomáhajícím ve jménu postižených DĚKUJEME. Ať vám odplatí svým po-
žehnáním Pán !  P. Pavel Kavec CM

MYŠLENKA JAKO BONUS: „Dobrota ve slovech plodí důvěru, dobrota v myšlení plo-
dí hloubku, dobrota v rozdávání plodí lásku."  (Lao-c',staročínský fi loz. - 490 př.n.l.)

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 5. července: Tatenice 1.010; Lubník 820 (příspěvek na opravy od obča-
nů 33.500); Hoštejn 1.200; Kosov 770 Kč. 
 Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

Pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna 
 Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštej-
na. Ta letošní se koná v den svátku sv. Anny, tedy v neděli 
26. července. První poutní mše začíná v 9.00 hod. a celebrovat 
ji bude P. Mikuláš Buzický OP, kaplan kostela u dominikánů 
v Olomouci. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem 
je P. Pavel Ambros, Prof., SI, Th.D., koncelebrovat bude hoš-
tejnský farář P. J. Přibyl. Odpoledne ve 14.00 hod. bude slav-
nostní požehnání. 
 K naší tradiční pouti se letos připojí také 2. ročník Pěší 
poutě za umělecká povolání a jejich duchovní rozměr – z Hoš-
tejna od sv. Anny do Zlatých Hor k Panně Marii Pomocné pod 
patronací Sv. Cyrila a Metoděje a sv. Pavla. Pouť ukončí 1. 8. 2009 ve Zlatých Horách 
otec biskup Hrdlička. Informace budou také zařazeny do vysílání Radia Proglas, Čes-
kého rozhlasu Olomouc a TV Noe, mediálních partnerů pouti.
Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky, ale 
i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky Ježíšovy a maminky Panny Marie. 
Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Srdečně zvou farníci z Hoštejna

  
KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH.
 Nejenom seniory zveme na čtvrtek 16. července na ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje zábřežská dvojice Vašek a Petr. Za-
čátek ve 14. hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.                      Josef Klimek
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TUTO NEDĚLI BUDE VE FARNOSTECH SPRAVOVANÝCH ZE ZÁ-
BŘEHA SBÍRKA PRO POSTIŽENÉ POVODNĚMI. 

Sbírka z neděle 5. července: Zábřeh 8.890; Jedlí 2.400; Svébohov 
2.100; Klášterec 1.887; Zvole 3.220 Kč. Dary: Zábřeh –na kostel sv. 
Barbory 1.000; na Haiti 1.500; na povodně 2.000; na povodně (penzi-
on Hněvkov) 1.200 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.     P. František Eliáš

DARY NA LEPRU: dne 4. 7. 2009 byly přepsány dary na lepru: z Klášterce 1.000; z Ro-
venska 2.700; ze Zábřeha 3.800 Kč. Všem dárcům „Zaplať Pán Bůh“.  Marie Zíková

NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
Každého z nás zastihne návštěva Svatého otce v určité život-
ní situaci. Máme-li mít z jeho návštěvy užitek, musíme se na 
ni připravit tak, jako bychom mohli s papežem mluvit přímo 
o svých i jeho starostech. Zamyslíme-li se nad otázkami víry, 
naděje lásky, objeví se to, co je pro nás právě teď důležité. 
Každé z těchto ctností budeme věnovat dvě čísla FI. 
VÍRA – první z trojice Božských ctností:
„Bůh sám mi dal pravé poznání o tom, co je, znát složení světa 
a sílu živlů..., neboť mě poučila moudrost, která to stvořila všech-
no (Mdr. 7.17-21).
Obsahem víry, to je toho v co věříme, je vyznání víry, kte-
rým se veřejně každou neděli hlásíme k Bohu, Kristu a Círk-
vi, která je společenstvím víry. O tom všem můžeme pře-
mýšlet, ptát se, zda opravdu věříme v jednoho jediného 
Boha, nebo jestli mimo kostel nevěříme také něčemu jinému. Měli bychom přemýš-
let, v koho jsme uvěřili – v Boha, všemocného stvořitele, v zachránce a spasitele, kte-
rý z lásky k nám přišel, aby nás vykoupil, v Boha-Ducha, který všechno udržuje v bytí 
a všechno obnovuje. Měli bychom si uvědomit, jak veliký dar je víra a také jaký je náš 
úkol ve světě. Míra sobectví, brutality a nezájmu je přímo úměrná odklonu lidí od 
Boha a proto příchod těch, kteří nesou „Radostnou zvěst“ (Evangelium) je toužebně 
očekávaný. 
...začkoli budete s vírou prosit v modlitbě, dostanete... (Mt 21,22)

  
V úterý 7.  7. 2009 byla ve vatikánském Tiskovém středisku představena dlouho očeká-
vaná encyklika Benedikta XVI. Caritas in veritate ("Láska v pravdě").
Svatý otec se vyjadřuje k integrálnímu lidskému rozvoji v lásce a pravdě. Jde o sociál-
ní, politickou a ekonomickou problematiku a úlohu církve v dnešní společnosti. Ob-
sah tvoří šest kapitol o těchto tématech: poselství encykliky; lidský rozvoj v naší době; 
bratrství; ekonomický rozvoj a občanská společnost; rozvoj národů, práva a povinnos-
ti, společenské klima; spolupráce v rámci lidské rodiny; rozvoj národů a technika.
 Český překlad encykliky papeže Benedikta XVI. Caritas in veritate v překladu 
P. Milana Glasera, SJ vydá v průběhu prázdnin Karmelitánské nakladatelství
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