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18. 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

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil,
ty udržuješ náš život a vedeš nás;
buď stále s námi a slyš naše prosby:
obnovuj v nás a udržuj svou milost,
kterou jsme od tebe přijali.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen
ŽALM 78

Nebeský pokrm dal jim Hospodin.

1: Ex 16,2-4.12-15

2: Ef 4,17.20-24

Bože, vysvoboď mě,
Hospodine, na pomoc
mi pospěš!
Tys můj pomocník,
můj zachránce:
Hospodine, neprodlévej!
Vstupní antifona
1

Ev. Jan 6,24-35

Úterý 4. srpna - PAMÁTKA SV. JANA MARIE VIANNEYE, KNĚZE
Sv. Jan Maria Vianney: Úkon lásky. Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.
Raději chci zemřít láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji
Tě, Pane, a prosím Tě o jedinou milost, abych Tě směl milovat věčně. Miluji Tě, můj Bože, toužím po nebi, jen mít to štěstí, milovat Tě dokonale. Můj
Bože, když nemůže můj jazyk nepřetržitě říkat „Miluji Tě“, chci, aby Ti to
opakovalo srdce při každém svém tepu. Miluji Tě, můj božský Spasiteli, protože jsi byl pro mě ukřižován a držíš mě zde dole ukřižovaného spolu s Tebou.
Můj Bože, uděl mi milost zemřít láskou k Tobě a s vědomím, že Tě miluji.
*

*

*
*
*

ROK KNĚŽÍ 2009 – 2010 - MYŠLENKY JANA MARIA VIANNEYE
Vždy a všude, v každém utrpení a v každém pokušení se svým duchovním zrakem dívejme na Boha, který jde před námi a který nám
pomůže zvítězit.
Šťastný je takový člověk, který se nevyjadřuje o bližním zlostně, který
přemýšlí jen nad sebou a nad svými chybami, který se snaží napravit ze
svých hříchů!
Pyšný člověk nechce uvěřit, že je pyšný, nechce přiznat, že k pýše
nemá důvod.
Můj Bože, jak jsme slabí, když nás necháš sobě samým!
Mějme se na pozoru, protože neznáme dne ani hodiny! Tisíckrát šťastný je ten, kdo je
v každé chvíli připraven stanout před Bohem

Čtvrtek 6. srpna – SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ, s modlitbami za kněze v rámci Roku
kněží. První čtvrtek před prvním pátkem v měsíci má být věnován modlitbám za kněze.
V Zábřeze budeme ve čtvrtek 6. srpna slavit mši svatou v 9.40 hod.
P.František Eliáš
Svátost smíření o prvním pátku v měsíci můžete v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze přijmout 7. srpna od 16.30 hod.
P.František Eliáš

KATOLICKÝ DŮM
Prázdninové putování s Metodějem. Prázdninové výlety s námi prozatím absolvovalo
bezmála 300 účastníků. Pokračovat budeme i v měsíci srpnu. Naplánovány máme výlety na
Štramberskou trúbu (17.8.), do Lednicko-Valtického areálu (19.8.), Kroměříže (21.8.) a Českého ráje (22.8.). Pro velký zájem opakujeme ve čtvrtek 20. 8. výlet na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé stráně. Bližší informace na www.katak.cz, nebo na telefonu 732 552
732.
Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
VARHANNÍ MARATÓN se v sobotu 8. srpna uskuteční v Zábřeze již potřetí. V kostele sv. Bartoloměje
bude od 14 hod. až do 18 hod. znít nepřetržitě varhanní hudba v podání interpretů z celé republiky.
Kromě mladých „varhaníků on-line“, přislíbil účast
Radim Diviš, varhaník kostela u sv. Alžběty v Norimberku, kterého známe z pravidelných silvestrovských
koncertů. I letos bude produkci varhaníků moderovat prof. Radim Rejšek. Od 19 hod. následuje koncert
toho nejlepšího, co den přinesl.
P. František Eliáš
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CESTA S PRAGOVKOU NAPŘÍČ HAITI DO OSADY BAI DE HENNE – 2
Vyjeli jsme v 5 hodin ráno, což byla doba, kdy jsou ulice hlavního města relativně prázdné. Dříve jsme ale vyjet nemohli, okrajové části města je
bezpečnější projíždět za světla. S napětím jsme očekávali, jak se bude Praga V3S, která byla navíc přetížena nákladem humanitárního materiálu chovat na cestě. Největší obavy panovaly z toho, zda nám něco důležitého neupadne a hlavně, jestli se nebude přehřívat motor. Trochu jsme se také obávali, jak to bude vypadat v kabině auta v haitském létě, kdy do ní vypouští část tepla také
vzduchem chlazený motor. Pragovka ale jela velmi jistě, i když pomalu. A všude vzbuzovala pozornost. Před městem Gonaives jsme poprvé sjeli ze silnice (i když pod názvem silnice si musíme představit něco zcela jiného než u nás). Pragovka poprvé jela mezi kaktusy
a křovisky na provizorní cestě místy plné bahna. Ale ani tady nezklamala a vesele se drala
kupředu. Další zkouška nás i auto čekala za městem, kde silnice končí, a dále už vedou jen
uježděné cesty a také přichází první větší kopce. Praga V3S se ale i po strmé kamenité cestě, v obrovském horku, dál škrabala za svým cílem. Ručička teploty motoru zůstávala v zeleném políčku, i když jsme vezli minimálně 6 tun nákladu. Teď už jsme věřili, že V3S-ka
vše zvládne. Obavy z vysoké teploty v kabině se ukázaly jako neopodstatněné. Vyklápěcí
čelní okénka a poklop, kterým je auto vybaveno, postačovaly k tomu, aby v kabině nebylo
teplo – tedy o moc tepleji než venku. Asi po 14 hodinách cesty jsme dorazili za vydatného
troubení do osady Baie de Henne. Obyvatelé příjezd Pragovky již netrpělivě několik dní
očekávali a tak nás vítaly doslova stovky místních Haiťanů. Bylo to přivítání, jaké jsme nečekali. Pro mne bylo dojemné o to víc, že jsem se opět setkal s lidmi, se kterými jsem již dříve vytvořil přátelské vztahy. Ani Filip se neubránil dojetí, když viděl, kolik radosti příjezd
Pragovky vyvolal. Hned se vytáhly bubny a kolem auta se snad hodinu zpívalo a tančilo.
Druhý den jsme v obrovském vedru (Bai De Henne je asi nejteplejší místo, které jsem
na Haiti poznal) vyložili za přispění místních veškerý humanitární náklad. Nebylo toho
málo – invalidní vozíky, hračky pro děti, matrace, lavice a židle pro školu a také nářadí a elektrocentrálu. Nakonec to nejtěžší – náhradní díly pro auto, z nich jako poslední
asi 600 kg vážící motor. Po improvizované rampě se nakonec podařilo dostat ho z auta.
I z toho se lidé velmi radovali. P. Roman mě pověřil, abych zavezl dva invalidní vozíky dívkám Dodo a Jezile. Obě dvě jsou upoutány na vozík a často trpí obrovskými proleženinami.
Děvčata jsou po péči, kterou jim zajistil P. Roman, v daleko lepším stavu, než byla za naší
první návštěvy. Ale měly vozíky, které byly určeny do interiéru a jejich pneumatiky se dávno sjely a zůstaly jen holé
ráfky. Pro mne bylo setkání s nimi velkým povzbuzením.
Nikdy nic nechtěly, nikdy o nic neprosily. Díky novým vozíkům začaly znovu navštěvovat kostel, což je pro ně nejenom záležitost duchovní, ale jak se domnívám i velký společenský zážitek. A zcela nepochopitelný byl pro mne jejich vděk. Lidé tady rádi přijímají dárky a samozřejmě poděkují. Dodo a Jezila mi dvakrát poslaly kokosové ořechy
a mango, čímž chtěly vyjádřit svou radost z daru, který samozřejmě nepocházel ode mne. A nejvíc mne dojalo, když
se asi týden po předání vozíků ke mně dobelhal jeden muž
z vesnice (nemá nohu a chodí s berlemi), kterého jsem v
podstatě neznal, poklepal mi na rameno a řekl: „Děkuji za
Dodo a Jezilu.“
Martin Strouhal - pokračování příště
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – PŘEDOBRAZY EUCHARISTIE
Církev už za apoštolských dob, a potom stále vyzdvihovala ve své tradici jednotu Božího plánu v obou zákonech –
Starém i Novém – prostřednictvím typologie, to je předobrazu.
Rozpoznává v Božích dílech, osobách a událostech Starého zákona předobrazy toho, co Bůh v plnosti času dovršil v osobě svého Syna, Ježíše Krista. Dnes si tuto pravdu
objasníme ve vztahu k eucharistii.
Středem slavnosti eucharistie je CHLÉB A VÍNO, které
si Boží Syn, Ježíš Kristus vybral jako látku ke zpřítomnění své oběti. Ve Staré smlouvě byly chléb a víno přinášeny mezi prvotinami země jako
oběť Stvořiteli na znamení vděčnosti. Chléb a víno jsou symboly. Chléb jako symbol
práce, námahy – víno jako symbol utrpení, bolesti. Při proměnění v Tělo a Krev Ježíšovu se stanou nejúčinnějšími prostředky na naší cestě k věčnému společenství s Bohem,
s celou Nejsvětější Trojicí a se svatými, odměněnými za svou věrnou službu.
CHLÉB – pokrm nejdůležitější, svým složením nejjednodušší a nejprostší – v podstatě jen mouka a voda. Vše ostatní, i když velmi lahodné a chutné – maso, zákusky,
různé pečivo, vše se nám nakonec přejí, ale chléb nikdy. Vždy po něm rádi sáhneme.
Opravdu předobraz eucharistie, chleba proměněného v tělo Kristovo, v pokrm duchovní, který nám dává sílu žít křesťansky na této zemi, ba víc, živí naši duši i pro život věčný. (Jan 6,1-13).
VÍNO – nejušlechtilejší, ale v Kristově době také všem lidem dostupný nápoj, použil Ježíš ke svému zpřítomnění na této zemi, když jeho podstatu proměnil ve svou krev,
aby nás živilo pro radost zde na zemi i pro dosažení věčné spásy. Kalich požehnání, na
závěr židovské velikonoční večeře, přidává k radosti z vína konečný rozměr, totiž rozměr mesiášského očekávání obnovy Jeruzaléma, nové země a nového nebe. Ježíš při
ustanovení své eucharistie dal nový a deﬁnitivní význam požehnání chleba a kalicha.
MELCHIZEDECH – král Salemu a kněz Boha nejvyššího. Po vítězství Abraháma
nad spojenými králi jde Melchizedech naproti Abrahámovi, přináší chléb a víno v oběť,
požehná ho, načež mu dal Abrahám desátek ze všeho. Výmluvný předobraz: Melchizedech jako novozákonní kněz a jeho dary chleba a vína jako předobraz oběti mše svaté.
(Gn 14,18-20)
VELIKONOČNÍ VEČEŘE je předobrazem eucharistie ve Staré smlouvě. Židé ji každý rok slavili s nekvašenými chleby na připomínku svého odchodu z Egypta.
Ježíš eucharistii ohlašuje ve svém učení a ustanovuje ji, když během velikonoční hostiny slaví se svými apoštoly poslední večeři. Církev věrně plní příkaz Pána: „To čiňte na
mou památku!“ (1Kor 11,24). A stále slaví eucharistii, především v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání.
Zázraky ROZMNOŽENÍ CHLEBŮ – při nichž Pán pronesl požehnání, rozlámal
chleby a rozdělil je prostřednictvím svých učedníků, aby nasytil zástup, jsou předobrazem překypující hojnosti tohoto chleba, kterým je Kristova eucharistie.
Znamení VODY PROMĚNĚNÉ VE VÍNO v Káně ohlašuje hodinu Ježíšova oslavení,
ukazuje na slavení svatební hostiny v království Otce v nebi, kde budou věřící pít nové
víno (Mk 14,25), jež se stalo krví Kristovou.
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MANA – ztuhlé kapky cukerné šťávy některých subtropických rostlin, zvláště tamarišku, velikosti špendlíkové hlavičky nebo malého hrášku, byly stravou Izraelitů na
poušti, než došli do zaslíbené vlasti. Hospodin slíbil hladovému lidu, že jim dá „chléb
z nebe“, „chléb andělů“, „nebeské obydlí“. Izraelité jej nacházeli každé ráno na poušti.
I mana je předobraz eucharistie, chleba proměněného v tělo Kristovo.
Když Ježíš nasytil na poušti pět tisíc lidu, byli tak nadšeni, že Ježíše vyhledali s nadějí
nového nasycení. Při tom se dovolávali nasycení svých předků manou, chlebem z nebe.
Ježíš však šel dál a slíbil jim dát za pokrm své tělo, což vyvolalo odchod mnohých.
Jan 6,50-51...58: „Toto je chléb, který sestupuje z nebe: kdo z něho jí, nezemře. Já jsem ten
chléb živý, který sestoupil z nebe; kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám,
je mé tělo, dané za život světa.“ ... „Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe - ne jako jedli vaši
otcové, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, živ bude navěky.“
První oznámení eucharistie vyvolalo mezi učedníky rozdělení, tak jako je pohoršilo, když jim Pán oznámil, že musí trpět a zemřít: „To je tvrdá řeč! Kdopak to má poslouchat?“ (Jan 6,60). Eucharistie a kříž jsou kamenem úrazu. Jde o totéž tajemství, které nepřestává být příležitostí k rozdělení: „I vy chcete odejít?“ (Jan 6,67). Toto Pánova
otázka znovu a znovu zaznívá během staletí jako výzva, aby každý poznal, že jen on
má „slova věčného života“ (Jan 6,68), a že přijmout ve víře dar jeho eucharistie znamená přijmout jeho samého.
P. Antonín Pospíšil

SVATOJÁNSKÉ SOCHY V DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Nejčastějším světcem, s jehož sochami se setkáme v naší krajině,
je bezesporu sv. Jan Nepomucký. Svatojánský kult byl obzvláště
živý v době jeho blahořečení (roku 1721) a následné kanonizace
papežem Benediktem XIII. v Římě (1729). O oblibě svatého Jana
svědčí také řada soch dochovaných v děkanátu, které byly často stavěny již před zahájením procesu beatiﬁkace. Svatý Jan na
nich bývá ztvárněn jako kněz oděný v barokním kněžském rouchu s pěti hvězdami kolem hlavy, křížem a ratolestí. Světec většinou (po vzoru slavné sochy Jana Brokoffova na Karlově mostě
z roku 1683) drží v rukou kříž, jindy mu kříž podává anděl (Postřelmov). Dalším atributem bývá palmová ratolest symbolizující
jeho mučednickou smrt. Světcovy sochy byly postaveny ve Zvoli (1717), Mohelnici (1719), Úsově (1724), Štítech (1732), Postřelmově (1732), Zábřeze (1734), Lošticích (1735), Maletíně, Dubicku,
Úsově, Doubravici (1773), Mírově (1776), Tatenici (1801 – na snímku), Bušínově (1819),
Dlouhomilově (1831), Rohli (1833), Hynčině (1871) a Polici (1908).
Svatojánské sochy byly většinou stavěny na mostech, jejichž je sv. Jan z Nepomuku
patronem. Řada z nich dnes již nestojí na svém původním místě. RNDr. František John
POUŤ KE CTI SVATÉHO VAVŘINCE V RUDĚ NAD MORAVOU.
Farní společenství v Rudě nad Moravou vás zve v neděli 9. srpna na pouť.
Program: mše svatá v 9 hod., svátostné požehnání ve 14 hod., zahradní slavnost
v areálu fary v 15 hod. K tanci a poslechu hraje Modrá muzika ze Šumperka, občerstvení zajištěno, hry a soutěže pro děti i večerní diskotéka pro mládež také. Vstupné dobrovolné.
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ČERVENOVODSKO

ČERVENOVODSKO

POUŤ NA KŘÍŽOVÉ HOŘE bude v neděli 9. srpna v 10.45 hodin a díky tomu
bude mše svatá v Písařově už v 9 hod. a v Červené Vodě až v 17 hodin.
POUŤ V JAKUBOVICÍCH bude v sobotu 15. srpna ve 14.30 hod. a po ní bude Te
Deum a svátostné požehnání a pak následuje tradiční košt vína o pouti.
POUŤ V ŠANOVĚ bude v neděli 16. 8. v 9 hodin. V Červené Vodě nebude mše
svatá!
ŠANOVSKÝ KONCERT začíná v šanovském kostelíku v sobotu 15. srpna v 18.18
hod. Zahrají a zapívají studenti ZUŠ v Králíkách, hudební skupina KAPKY z Červené
Vody a Eva Nedomová–Vlčková. Dobrovolným vstupným přispějete na opravu kostela.
P. Pavel Vágner

LOŠTICKO

LOŠTICKO

LOŠTICKO

DŘEVORUBCOVO OKO. Jeden dřevorubec nemohl najít svou nejlepší sekyru. Obrátil celý dům vzhůru nohama, ale sekyra nikde. Tu ho napadlo, že mu ji někdo sebral.
Jak tak o tom přemýšlel, zahlédl oknem, jak se vrací domů sousedův syn. „Ale ten chodí přesně jako zloději!“ Pomyslel si dřevorubec. „A jeho oči také vypadají zlodějsky...
a natož vlasy!“ Po několika dnech dřevorubec sekyru našel. Byla pod postelí, sám ji
tam večer položil, když se vrátil z práce. Byl přešťastný, že ji zase má. Pak zahlédl oknem, jak kolem prošel ten sousedův syn. „Ten jako zloděj nechodí“, myslel si dřevorubec. „A oči má jako správný kluk... a vlasy také v pořádku!“
K zamyšlení: Rozlišujeme podle nálepek, pro každý typ určitá nálepka. Dáváme je
jednotlivým věcem ale také lidem. Díváme se na svět, jako by to bylo divadlo a každému předurčujeme jeho roli: tento člověk je dobrý, tamta žena je hloupá, tamten je zlý,
tenhle podlý... PAMATUJME, co řekl Ježíš: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh
naměří vám.“ (Mt 7,1-3)
P. Pavel Kavec CM

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 26. července: Štíty 9.300 (na povodně); Cotkytle 870; Horní Studénky
10.800 (na povodně); dary na Hoštejn 2.000 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek

POSTŘELMOVSKO

POSTŘELMOVSKO

7. srpna bude první pátek měsíce, tichá adorace a příležitost ke svaté zpovědi bude
v Lesnici ve středu od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00, v pátek v Postřelmově od
15.00 hodin.
P. Vladimír Jahn
Myslivecké sdružení Dlouhomilov vás srdečně zve v sobotu 15. srpna 2009 do
Dlouhomilova na MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, které se koná v areálu Obecního klubu. Začátek ve 12.00 - myslivecká kuchyně. K tanci a poslechu hraje dechová hudba
KMČ Zábřeh.
MARIÁNSKÁ POUŤ u kapličky na SKALCE začíná v 15.00 hod. Za nepříznivého počasí BUDE poutní mše sv. v kostele Všech svatých v Dlouhomilově.
Srdečně zvou myslivci Dlouhomilov
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE
Sbírky z neděle 26. července: Tatenice 2.260; Lubník 880 (+ dar 5.000); Hoštejn 18.842
(+ dary 7.200 + dar z Horních Studének 2.000) Pán ať odplatí všem dárcům.
Od 10. do 14. srpna nebudou ve všední dny slaveny mše svaté.
POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ NA KORUNĚ bude v neděli 16. srpna od
14.30 hod.
P. Jaroslav Přibyl
POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. Svatá Anna, chladno
z rána. Přestože na pranostiky se nelze spolehnout tak, jako
dříve, tohle pořekadlo se v neděli vyplnilo. Chladné a větrné
ráno s mraky na obloze vzbuzovalo obavu, zda vyjde počasí.
Vyšlo a „vyšla“ i pouť. Myslím, že na poutnících, kteří po mši
postávali před kostelem, byla vidět radost z prožité liturgie
i účasti na pouti. Otcové Mikuláš i Pavel pojali svá kázání rozdílným způsobem. Bylo to, jako když v jedné knize čteme dvě
kapitoly za sebou – posluchač postupně pronikal do podstaty
slavení Anenské pouti i poutí všeobecně. Oběma kněžím patří
velké poděkování za důstojnou oslavu svátku patronky našeho
kostela a za krásná slova při kázání. Veliké poděkování patří
také všem poutníkům, kterých každým rokem přibývá a kteří svojí účastí přispěli k vytvoření radostné poutní atmosféry. P. Ambros, který se účastnil
závěru první bohoslužby, si před začátkem druhé mše, kterou celebroval, posteskl: „Tak se
zdá, že všichni poutníci dorazili na první mši“. Nakonec byl mile překvapen, protože při
mši o půl jedenácté byl kostel ještě plnější než na deváté, a lavice byli zaplněny i na odpoledním požehnání. Hojně navštívená byla rovněž odpolední přednáška P. Ambrose na
téma – „Co rozumět pod pojmem kultura a umění“. Spokojenost se začátkem své poutě za
umělecká povolání se zračila také ve tvářích poutníků, kteří u nás prožívali první den svého
putování. Každý rok se před kostelem zdravíme s poutníky. Na některé (každoročáky) už
mnozí z nás čekají a máme opravdovou radost, když je vidíme přicházet nebo je zahlédneme v kostele. Povzbuzením pro organizátory poutě jsou také ti, kteří přišli letos poprvé,
líbilo se jim u nás a příští rok plánují přijít znovu. Je dobré, že tradice pouti ke sv. Anně
do Hoštejna zůstává stále živá. A tak ještě jednou děkujeme Vám všem, kdo jste společně
s námi oslavili svátek sv. Anny. Děkujeme také za Vaše štědré dary určené na zaplacení
dluhu, který vznikl při renovaci kostela a který nás tíží. Vaše štědrost je v dnešní složité
době (povodně, krize…) velkým projevem solidarity a ochoty pomáhat. Ať Vás i Vaše rodiny provází na přímluvu sv. Anny, hojnost požehnaní a za rok zase nashledanou na pouti
v Hoštejně.
Za hoštejnské farníky Luděk Diblík

FARNOST DUBICKO

FARNOST DUBICKO

KDU-ČSL a Orel Dubicko Vás zvou na tradiční SETKÁNÍ PŘÁTEL LIDOVÉ MUZIKY, které se uskuteční v sobotu 8. srpna od 16 hodin v zahradě Katolického domu v Dubicku.

FARNOST ZVOLE

FARNOST ZVOLE

Zveme všechny rodiče a děti na "noc ve farním domě". Setkáme se v pátek 21. srpna ve farním domě ve Zvoli. Podrobnosti v příštím čísle farních imformací.
Mirek Hroch
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Sbírka z neděle 26. července: Zábřeh 9.310; Jedlí 1.650; Svébohov 2.300; Zvole 3.620;
Postřelmůvek 610 Kč. Dary: Zábřeh - Haiti 1.000;
Všem dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA V ČESKÉ REPUBLICE
NADĚJE.
„Uvaž náležitě, jak rychle se měnívají lidé a jak málo v ně můžeš důvěřovat, a budeš skládat pevnou naději v Boha, jenž se nikdy nemění.“ Sv. Terezie
Pozorujeme-li současnou společnost, která odmítá Boha, vidíme, jak se to projevuje: narůstá počet sebevražd (i dětských),
zoufalství všeho druhu. Vidíme obavy z budoucnosti, které vedou
lidi k vášnivému přilnutí k okamžiku, k hromadění přechodného
dobra a požitků. Přesycenost vším možným působí nudu a apatii.
Proto je třeba stupňovat impulsy až k nebezpečí života (adrenalinové sporty, drogy). To všechno má svůj původ v těžkém nedostatku naděje. Snaha opřít svou naději o druhé lidi vede ke stále větší nedůvěře, protože většinou jsou to rovněž sobci a nepomohou. Ztráta naděje se projevuje i v nedůvěře v budoucnost a v
ochotě mít děti. V této nepěkné a nebezpečné situaci se nacházíme a jsme strháváni jejím proudem. I my sami o naději někdy těžce zápasíme.
Ve své víře musíme být důvěryhodní a přes všechny bolestné zkušenosti musíme
lidem důvěřovat. Zkusme od nich očekávat dobro a nevyhlížet jejich chyby. Hlavně
však sami mějme naději a důvěřujme v Boží pomoc. Snažme se pochopit Boží vůli,
abychom opravdu stáli za tím, co říkáme: „buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi.“
„Marně se v naději spoléhá, kdo se Boha ve svých činech nebojí.“ Sv. Řehoř
OTÁZKY K NADĚJI: * Je to po čem toužím opravdu dobré, spravedlivé a potřebné? *
Nestávám se zatrpkle nedůvěřivým a podezíravým? * Jak se chovám k těm, kdo u mne
hledají radu a povzbuzení? * Jak je možné, že už nikoho neburcují zprávy o počtech
sebevražd, zvláště dětských? * Má-li se začít obnovovat důvěra, musíme začít držet
slovo, plnit sliby, nepodvádět, všeobecně pozvedat morálku, ale hlavně se odvážit dát
druhým důvěru a vážit si toho, když nám ji dají oni.
NÁVŠTĚVA SVATÉHO OTCE BENEDIKTA XVI. V BRNĚ A STARÉ BOLESLAVI
27. a 28. září 2009
Rádi bychom měli začátkem srpna jasno, kolik objednat místenek na návštěvu Svatého otce v Brně. Nenechte si ujít tuto jedinečnou a zřejmě jedinou návštěvu papeže Benedikta v naší vlasti. S kněžími se sejde především v Praze, s mládeží ve Staré
Boleslavi a s ostatní veřejností v Brně. V sakristiích kostelů farností spravovaných ze
Zábřeha i v kaplích jsou archy, do kterých se můžete ještě tuto neděli přihlásit k hromadné cestě autobusem. Vy, kteří pojedete autem nebo vlakem, nahlaste svůj zájem
o místenku ve farní kanceláři v Zábřeze.
P. František Eliáš
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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