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20. 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

Klaním se ti vroucně, 
skrytý Bože náš, 
jenž tu ve svátosti 
sebe ukrýváš. 
Tobě srdcem svým se 
zcela poddávám, 
před tebou svou slabost, 
Bože vyznávám.

Sv. Tomáš Akvinský

Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší,
než jsme schopni si představit; 
vlej nám do srdce vroucí lásku, 
abychom tě milovali za všech okolností a nade všechno, 
a tak abychom dosáhli toho, že se na nás vyplní 
tvá zaslíbení převyšující všechny lidské tužby. 
Prosíme o to skrze tvého Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                  Amen

ŽALM 34 

Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
1: Př 9,1-6       2: Ef 5,15-20          Ev. Jan 6,51-58
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    Příště Břízovo č. 503
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek  20. srpna Památka sv. Bernarda, 
  opata a učitele církve
Pátek 21. srpna Památka sv. Pia X., papeže
Sobota 22. srpna Památka Panny Marie Královny

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI ZÁBŘEH připadá na pondělí 24. 
srpna, kdy slavíme svátek sv. Bartoloměje, patrona zábřežského 
farního chrámu a farnosti. Po mši svaté v 9.40 hod. bude kostel sv. 
Bartoloměje otevřen k adoraci až do 18 hod., kdy adorační den far-
nosti zakončíme svátostným požehnáním.             P. František Eliáš

OREL ŽUPA STOJANOVA, JEDNOTA ZÁBŘEH zve všechny své 
členy a příznivce ke slavení stého výročí Orla při pouti na Sva-
tý Hostýn v neděli 23. srpna 2009. Slavnostní mše svatá začíná 
v 10.30 hod. Účast přislíbil kardinál Tomáš Špidlík.
 Odjezd autobusu z Valové je v 6 hod. Cena 300 Kč, splatné 
v autobuse. Kontakt: 583 414 512, mobil 732 805 4527.  Ludmila Korgerová

KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme na čtvrtek 27. srpna na zábavné odpo-
ledne s hudbou a tancem. Známé melodie zahraje populární zábřežská dvojice VAŠEK 
a PETR. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Vzpomínáme
 28. srpna uplyne 10 roků od úmrtí paní Věry Pláničkové z Rájce, která dlouhé roky 
zpívala k větší cti a slávě Boží na kůrech kostelů ve Zvoli, v Zábřeze i jinde v okolí. 
Svým houževnatým nasazením pro věci života pozemského i pro Boží království byla 
příkladem pro mnohé. Vzpomeňme na ni s modlitbou. P. František Eliáš

FARNOST SVÉBOHOV              FARNOST SVÉBOHOV

V neděli 16. srpna slaví farnost Svébohov patrocinium ke cti Panny Marie Nanebevza-
té. Poutní mše svatá bude slavena v 10.30 hod. a svátostné požehnání ve 14.30 hod. 
Liturgii bude slavit s farníky i poutníky P. Radek Maláč.  P. František Eliáš

FARNOST ZVOLE                    FARNOST ZVOLE

ÚKLID FARNÍHO KOSTELA. Po roční zkušenosti bych chtěla pozvat všechny, kteří 
se podílí na úklidu našeho farního kostela ve Zvoli, a další, kteří by se k nám chtěli při-
dat, na krátké společné zhodnocení naší služby. Sejdeme se v pátek 21. srpna po mši 
svaté, (která bude v 18 hod.), na faře ve Zvoli .  Dagmar Václavková

NOCOVÁNÍ S DĚTMI VE FARNÍM DOMĚ VE ZVOLI. Zahajujeme v pátek 21. srp-
na v 16 hod. ve farním domě, v 18 hod. bude mše svatá v kostele. Spacák, karimatku, 
ešus, hrnek na pití, něco na opékání, příp. buchtu s sebou. Srdečně všechny zveme.         
  Mirek Hroch
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TROJIČNÍ SLOUPY. Účelem sloupů Nejsvětější Trojice byla oslava Trojje-
diného Boha. Vrcholové sousoší bývá ztvárňováno ve dvou ikonografi cky 
odlišných variantách. Starší typ představuje Boha Otce s tiárou (papežskou 
mitrou) na hlavě a mírně rozepjatýma rukama, ve kterých drží kříž s ukřižo-
vaným Kristem – jde o ikonografi cký typ tzv. trůn milosti (např. v Hněvkově 
na Hejnici z roku 1766 – foto). Mladší typ představuje Boha Otce, po jehož 
pravici sedí Kristus s křížem v rukou (např. v Zábřeze z roku 1824). Celek 
doplňuje holubice Ducha svatého. Nejstarší sloup na území širšího regionu 
byl postaven roku 1696 v Libině. V období baroka vznikl sloup v Lošticích, 
který byl v roce 1853 doplněn sochami morových patronů a upraven do ko-
nečné podoby. Trojiční sloupy a sousoší najdeme v děkanátu Zábřeh také v 
Jedlí, Drozdově, Hoštejně, Krchlebech, Mírově, Hynčině, Rohli, Vlachově, 
Rovensku, Rájci, Lupěném.   RNDr. František John

CESTA S PRAGOVKOU NAPŘÍČ HAITI DO OSADY BAIE DE HENNE
 Další den byl dnem mého odjezdu. Rozloučení jsem nechtěl moc pro-
žívat a natahovat. Třeba se sem zase někdy vrátím. Poplácání s kluky, kteří 
se kolem nás po celou dobu pobytu věrně motali, zastavení za Dodo a Jezi-
lou a rozloučení s několika dalšími místními a také s Evou a Filipem, kteří 
zde budou ještě dalších 14 dní. Makadne mi dává dopis pro zábřežského 
děkana P. Františka Eliáše. Dodnes s radostí vzpomíná, jak s ním při jeho 
návštěvě stavěl molo.
 Roman Musil sbírá po předchozím náročném výletu všechny síly, a veze mě asi šest ho-
din do Port de Paix, který je severně od Baie de Henne. Kousek od něj je známý pirátský 
ostrov Tortuga. Odtud mě má také dopravit malé letadlo společnosti, pro mne s nepříliš 
důvěryhodným názvem Tortuga Air, do hlavního města. Když druhý den v 6 hodin nastu-
puji do letadla, uklidňuje mne, že se jedná o poměrně dobře vypadající české L410 a už mi 
nevadí, že se po dráze prochází davy místních s hrnci vody na hlavě a pobíhají zde osli.
 Když se letadlo odlepí od země, loučím se s tímto chudým krajem haitské provincie 
Nord Ouest. Z okna sleduji vysoké hory a hnědou linku cesty, po které jsem se před ně-
kolika dny s Filipem a „vétřaskou“ kodrcali. Cesta z hlavního města až do Port de Paix, z 
kterého jsem právě startoval, trvala dohromady autem více než 20 hodin. Malým letadlem 
jsem byl zpět v Port au Prince za necelých 40 minut. I to něco napovídá o náročnosti hait-
ských cest a cestování po nich. 
 V3S-ka tedy vše zvládla výborně a ukázala se jako auto vynikajících kvalit i do místního 
terénu. Jen jsme oba s Filipem konstatova-
li, že zlidovělý název „vétřaska“ jí opravdu 
sedí. Z Haiti odlétám unaven, ale s dobrým 
pocitem, že práce všech lidí, kteří se po-
díleli na projektu Praga-Haiti nebyla mar-
ná a díky fi nanční pomoci našich občanů 
zde bude mít zase jedna vesnice k dispozi-
ci spolehlivý dopravní prostředek, což bych 
si dříve neuměl představit ani já, ani místní 
lidé. (No a jen tak na okraj – jako vždy od-
jíždím s pořádnými střevními problémy.)                 
V Zábřeze dne 9 .7. 2009 Martin Strouhal
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – SLAVENÍ EUCHARISTIE
 Eucharistií – tedy díků činěním, je právem nazývána ve-
likonoční hostina. Ježíš Kristus ji ustanovil o Velikonocích, 
v předvečer svého utrpení a smrti. Tím chtěl vyjádřit, že se 
ve mši svaté zpřítomňuje nejen oběť na kříži, ale i posvátná 
hostina, kterou utváří společenství těla a krve Páně. Slavení 
eucharistické oběti je zaměřeno i na důvěrné spojení věří-
cích s Kristem ve svatém přijímání, ale i mezi sebou navzá-
jem. Jít ke svatému přijímání znamená přijmout samotného 
Krista, Boha, který se za nás obětoval. Když tuto pravdu do-
myslíme do důsledku, mělo by to námi otřást! A nejen to, 
neuvěřitelná je i skutečnost, jak Bůh poslouchá kněze. Vý-
stižně to vyjádřil svatý farář arský Jan Vianney: „Kněz prone-
se několik slov a Pán na jeho hlas sestupuje z nebes, aby se 
skryl v malé hostii.“ Ježíš to říká jasně: „Kdo jí mé tělo a pije 
mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 5,56) nebo také 
„Amen, amen pravím vám: Když nebudete jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebu-
dete mít v sobě život.“ (Jan 6,53). 
 Abychom byli schopni odpovědět na tuto Boží výzvu, na tuto tak velikou a svatou 
chvíli musíme se připravit. Sv. Pavel nás vybízí ke zpytování svědomí: „Kdo by tedy 
jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť kaž-
dý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpo-
znává, že jde o tělo Páně (od obyčejného chleba), jí a pije sám sobě odsouzení.“ (1Kor 
11,27-29). (Kdo si je vědom, že se dopustil těžkého hříchu, musí přijmout svátost smí-
ření, dříve než přistoupí k přijímání). Tváří v tvář velikosti této svátosti věřící nemůže 
než opakovat pokorně a s vroucí silou setníkovu prosbu: „Pane, nezasloužím si, abys 
ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.“ (Lk 7,6)
 Aby se věřící vhodně připravili na přijetí této svátosti, zachovávají předepsaný 
půst. Důležitý je také tělesný postoj – chování, sváteční šaty. Vše má vyjadřovat úctu, 
slavnostní ráz a radost této chvíle, ve které se Kristus stává našim hostem. 
 Církev ukládá věřícím, aby se o nedělích a svátcích účastnili Boží liturgie, aby při-
jímali alespoň jednou za rok eucharistii, pokud možno ve velikonočním období, a aby 
na ni byli připraveni svátostí smíření. Církev však vřele doporučuje věřícím, aby při-
jímali eucharistii v neděli a ve sváteční dny nebo ještě častěji, ano i každý den, pokud 
budou účastni mše svaté. 
 Odpovídá to významu eucharistie. Velmi se doporučuje k dokonalejší účasti na 
mši svaté, že věřící po kněžském přijímání z téže oběti také přijímají Tělo Páně. Po-
žadované předpoklady jsou: čisté srdce bez těžkého hříchu a dobrý úmysl přijmout 
zbožně svátostného Krista. Dnes k autentičnosti osobního přijímání přispívá, že věřící 
si před začátkem mše svaté sami kladou na paténu svou hostii, která pak bude done-
sena na oltář k proměnění. 
 Protože Kristus je svátostně přítomen pod každou způsobou chleba i vína, přijímá-
ní jen pod jednou způsobou chleba dovoluje přijmout celé ovoce eucharistické milosti. 
Z pastoračních důvodů se v latinském obřadu tento způsob přijímání ustálil jako nej-
běžnější. Nicméně plněji je vyjádřeno svátostné znamení při svatém přijímání, když 
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se podává pod obojí způsobou, protože v této formě dokonaleji vyniká znamení eu-
charistické hostiny. 
 Místem, kde se zpřítomňuje Kristova oběť kříže, je obětní stůl – oltář. Tento stůl 
Páně je symbolem samotného Krista, přítomného mezi námi jako přinášená oběť a zá-
roveň jako nebeský pokrm, který se nám dává z oltáře. Proto také kněz jako prv-
ní úkon slavení mše svaté uctívá eucharistický stůl hlubokou poklonou a polibkem. 
A stejně když odchází.
 V přímluvách vlastní eucharistie dává církev najevo, že eucharistii slavíme ve spo-
lečenství s celou nebeskou i pozemskou církví živých i mrtvých a ve společenství s pas-
týři církve, s papežem, diecézním biskupem, s jeho kněžími a jáhny a se všemi biskupy 
světa a s jejich církvemi. 
Při přijímání, jemuž předchází modlitba Páně a lámání chleba, dostávají věřící „nebes-
ký chléb“ a „kalich spásy“, tělo a krev Krista, který se dal „za život světa“ (Jan 6,51).
Po chvíli tichého, soukromého rozjímání a díků činění za dar a účast na eucharistii ná-
sledují závěrečné obřady: Pozdrav, požehnání a propuštění. 
 „Jděte do světa a tam přinášejte Krista a jeho evangelium.“  P. Antonín Pospíšil

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V MALETÍNĚ. 
 Na podzim v roce 2008 jsme podali žádost o dotaci na opravy kostela v Maletíně. 
V březnu letošního roku nám bylo oznámeno, že naše žádost byla vyhodnocena klad-
ně a jsou nám na požadované opravy přiděleny cca dva milióny korun. Po výběrovém 
řízení na dodavatele stavby jsme na začátku června zahájili opravy. Nejdříve bylo po-
třeba postavit lešení po celé vnitřní ploše kostela, což jsme provedli svépomocí díky 
několika ochotným lidem především ze zvolské a mohelnické farnosti. Všem a přede-
vším panu lešenáři touto cestou děkuji za ochotu a obětavou práci. 
 Poté nastoupila specializovaná fi rma, která provedla statické zajištění celého objek-
tu kostela. V těsném sledu následovala práce restaurátorů, kteří v těchto dnech dokon-
čují restaurování klenbového stropu v celém prostoru interiéru. Také na vnějším plášti 
probíhají, už druhý měsíc, intenzivní práce. Opraveny a natřeny jsou veškeré klempíř-
ské prvky včetně celé věže. Umytá a naimpregnovaná je střešní krytina, na fasádě byly 
provedeny lokální opravy a nyní se dokončuje její nátěr. V úterý jsme začali s výměnou 
oken, kdy jsou stará kovová okna nahrazována kvalitními okny dubovými, jejichž tvar 
byl zvolen v souladu s historickým rázem kostela. Zbývá ještě dokončit zrestaurování 
veškerých vchodových dveří a plánované práce dle schváleného projektu budou skon-
čeny. Navíc jsme otloukli omítku vnitřního soklu (poškozenou vlhkostí), a před restau-
rováním stropu jsme nechali provést re-
vizi el. rozvodu, který je veden převáž-
ně v klenbovém stropě. 
 Na závěr této zprávy chci poděko-
vat také všem brigádníkům (převážně 
mladým mužům) ze Zábřeha, kteří mi 
pomáhali zajišťovat plynulý chod oprav 
– přestavbu lešení, vybourání oken, 
otloukání soklu… 
  Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 26. července: Červená Voda 1.714; domov důchodců sv. Zdislavy 74; Jaku-
bovice 207; Janoušov (pouť) 2.320; Písařov 910 Kč.
Sbírky z neděle 1. srpna: Červená Voda 503; Písařov 310 Kč.
Sbírky z neděle 9. srpna: Červená Voda 317; Jakubovice 266; Písařov 727 Kč.
Dary: Písařov (oltář) 8.000; Červená Voda 500; Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 POUŤ V MORAVSKÉM KARLOVĚ ke cti sv. Josefa Kalasánského bude v neděli 23. 
srpna v 9.00 hodin, mše sv. v Červené Vodě bude až v 17.00 hodin.
 POUŤ V MLÝNICKÉM DVOŘE k svátku Narození Panny Marie bude v neděli 6. září 

v 9.00 hodin, mše sv. v Červené Vodě bude až v 17.00 hodin  P. Pavel Vágner

LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

„S BOŽSKÝM DÍTKEM MÁTI...“ Jaká je historie známého závěru ne-
jedné naší modlitby: „S Božským dítkem Máti, rač nám požehnání dáti“? 
Dle tradice byl jeho propagátorem sv. JAN EUDES (liturg. památku sla-
víme 19. 8.) Narodil se 14.11.1601 v Ri u Argentan v SZ Francii. V r. 1623 
vstoupil Jan k oratoriánům v Caen a stal se slavným misijním kazatelem 
lidových misií. Později, v r. 1643 založil Kongregaci Ježíše a Marie pro vý-
chovu kněží a misionářů. Byl velkým ctitelem Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va a Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Miloval pokoru až do té míry, že nereagoval na 
žádný titul. Pod své listy se podepisoval slovem: NIC. „Sloužit Kristu a jeho Církvi“ - to bylo 
heslo tohoto normanského světce. Cestu k naplňování svého životního kréda viděl ve zdra-
vé úctě k Ježíši a Marii. Napsal na obranu úcty mnoho listů. Každý z nich končil prosbou: 
„S Božským dítkem Máti, rač nám požehnání dáti!“ Zemřel 19. 8. 1680 v Caen. Papež Pius 
XI. ho svatořečil v roce 1925. 
PAMATUJME: Když prosíme, aby Maria se svým Synem žehnala naší snaze, pak se každá 
práce, každá oběť stává modlitbou a přináší požehnání nejenom nám, ale celé rodině lid-
ské!  P. Pavel Kavec CM

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 9. srpna: Tatenice 1.080; Lubník 1.000; Hoštejn 1.200 + dar 2.700; Kosov 
880 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům  P. Jaroslav Přibyl

ZMĚNY MŠÍ SV. V RÁMCI FARNÍHO DNE V TATENICI V NEDĚLI 23. SRPNA
 V sobotu 22. srpna – Lubník 18.30 hod. (v neděli mše svatá nebude)
 V neděli 23. srpna – Kosov v 7.30 hod.; Hoštejn 8.45 hod., Tatenice 13.30 hod.
 Po mši svaté v Tatenici, jste srdečně zváni k již tradičnímu setkání a posezení na farním 

dvoře. Občerstvení zajištěno. V případě vytrvalého deště bude posezení odloženo o týden.  
   P. Jaroslav Přibyl

Ohlášky
V sobotu 29. srpna v kostele sv. Anny v Hoštejně 

přijmou svátost manželství

Alena Kováčová z Hoštejna a Tomáš Hrabálek z Fulneku
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MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky z neděle 9. srpna: Mohelnice 4.989; Úsov 765; Studená Loučka 210 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

35. MOHELNICKÝ DOSTAVNÍK® S KŘESŤANSKÝM PODTEXTEM
Tento známý festival se uskuteční opět o posledním prázdninovém ví-
kendu. V pátek 28. srpna 2009 od 19 hod. se v loštickém kostele sv. Pro-
kopa uskuteční koncert brněnské skupiny BÉTEL a ostravské skupiny 
BG STYL („gospelový bonbónek“).
V pátek od 22 hod. bude ve spolupráci s Telepace Ostrava a TV NOE 

za pomocí velkoplošné videoprojekce promítnuta soutěžní kolekce 17 amatérských fi lmů 
z celého světa, kterou budou ve své anketě hodnotit diváci. 
Pokud přijedete na letošní 35. Mohelnický dostavník®, tak zde mimo jiné uslyšíte více 
jak 40 známých kapel, získat výroční turistickou známku, posedět u osadního táborového 
ohně, podívat se na dostavnický ohňostroj, či zatančit si na country bále. 
 Pokud budete chtít pohlídat své děti, tak toto bude možné v tzv. „tvořivé dílně pro 
děti“. Nedělní program Dostavníku bude samozřejmě začínat tradiční katolickou mší sva-
tou v přírodě. O hudební doprovod při této mši se postará moravičanská skupina A.M.ÚL-
ET společně s hlučínskou kapelou HRNEK a mladou scholou JIŘINKY z Moravičan. Po 
mši začíná Scéna Radia Proglas. Moderátor a hudební redaktor tohoto radia Milan Tesař 
zde od 9 hod. postupně uvede kapely: PATHETIC HYPERMARKET BAND Bratislava, JAN 
ZUBRYCKYJ +4, IVAN HLAS TRIO a nakonec pražskou skupinu SPIRITUÁL KVINTET.
 V průběhu tohoto dopoledního programu bude předána zvláštní cena Radia Proglas 
„Za krásu slova“. Kdo ji dostane, je zatím opředeno tajemstvím. Další informace na adrese: 
www.mohelnickydostavnik.cz   Srdečně vás zve pořadatel Pavel Aligátor 

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. srpna: Štíty 2.110, Cotkytle 920; Horní Studénky 1.320 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

Přijměte pozvání tuto neděli 16. srpna 

na ŠTÍTECKOU POUŤ 
Program:
9.00 hod. Slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Ma-

rie ve Štítech 
10.00 hod. Udělení čestného uznání Mgr. Emilu J. Havlíčkovi, fa-

ráři Církve československé husitské z Hostic u Rudy 
nad Moravou, za dlouholetou duchovní činnost ve Ští-
tech

10.15 hod. Žehnání kříže u příjezdu do Štítů ze směru od Horních 
Heřmanic

14.30 hod. Svátostné požehnání            
  Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci

Od 14.00 hod. zahraje k tanci a k poslechu v Kulturním domě ve Štítech 
MORAVSKÁ VESELKA, občerstvení zajištěno.
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Sbírka z neděle 9. srpna: Zábřeh 9.490; Jedlí 1.850; Svébohov 1.800; Zvole 4.590; Po-
střelmůvek 600; Klášterec 1.970 Kč. Dary: Zábřeh – 10.000 Kč na farnost; Maletín – 
1.000 Kč na opravy . Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA V ČESKÉ REPUBLICE
LÁSKA – třetí z trojice Božských ctností. 
Z lásky k Bohu se rodí láska k bližnímu, a z lásky k bližnímu je živena láska k Bohu. 

 Sv. Řehoř
 Láska k bližnímu je hledání dobra pro bližního, říká sv. Tomáš 
Akvinský a mohli bychom dodat, že láska k Bohu je snaha žít k jeho 
poctě a radosti. Toto správné a vlastně jediné možné pojetí lásky se 
bohužel sesmeklo a projevuje se změnou významu slovesa milovat. 
Na co bychom se měli zaměřit, je uvážit, co všechno člověk ztrácí 
pro degradaci lásky na sex a dokázat to předat dospívající mládeži. 
Přijmeme-li lásku v pojetí sv. Augustina, musíme své úvahy začít 
otázkou, co je to dobro pro bližního. V prvém náhledu poznáváme 
dobro jako to, co sami máme rádi, a věci zlé jako to, co si pro sebe 
nepřejeme. O tuto představu se opírá jak Starý, tak Nový Zákon: 
„Co sám nenávidíš, nikomu nečiň!“ (Tob 4,15); „Co tedy chcete, aby lidé 
činili vám, čiňte i vy jim (Mt 7,12). Pozor musíme dávat tehdy, kdy se 
náš pocit nemusí krýt s pocitem druhého. Lidé potřebují pocítit lásku v té podobě, kte-
rou potřebují, ne v té, kterou my vymyslíme a pak někomu vnutíme. Nejjemnější for-
mou našich omylů v této otázce je nadměrná míra lásky. Může se stát, že velikost daru 
či míra ochoty vedou k tomu, že si obdarovaný neví rady a obává se o svou svobodu ve 
vztahu k nám. 

 PROSBA O LÁSKU
 Duchu svatý, Bože lásko! Obracíme se k Tobě, který vše udržuješ v bytí. Odpusť nám, 
prosím, co jsme zavinili svým sobectvím a lhostejností a stali se tak překážkou Tvého věčného 
vanutí. Vrať nás do proudu života. Ty, který všechno obnovuješ, obnov i naše srdce a dopřej 
nám, aby se podobalo pramenu lásky, kterým je svaté srdce Kristovo. 
Duchu Svatý, který odhaluješ tajemství Boží a jsi učitelem Pravdy, dej nám, abychom správně 
chápali skutečnost, abychom ji unesli a nežili ve lži.
Odpusť nám, že soucitná, obětavá a svatá láska je ve světě degradována na chvilkovou tělesnou 
slast a ztrácí tak smysl a hodnotu života. Navrať nám nevinnost, aby se naše srdce podobalo 
nejčistšímu srdci Panny Marie, Matky Boží. Jen když námi bude do světa proudit Tvá láska, bu-
deme věrnými následovníky jejího Syna a budeme vpravdě dětmi Božími. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen
(Vybráno z publikace Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice, 
kterou vydala ČBK)

* * *
 Olomoucký arcibiskup Jan Graubner 1. 7. 2009 jmenoval Mons. Josefa Nuzíka, bý-
valého vicerektora Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, generálním viká-
řem k současnému generálnímu vikáři Mons. Milánu Koubovi. Oba budou kromě arci-
biskupa Jana Graubnera statutárními zástupci arcidiecéze olomoucké. 
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