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Ročník XVII., číslo 19

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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

Aleluja. 
Nenechám vás sirotky, 
praví Pán, 
jdu a zase k vám přijdu 
a vaše srdce se bude radovat. 
Aleluja.

Zpěv před evangeliem 

Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme,
že tvůj Syn, Spasitel světa, je s tebou ve tvé slávě; 
dej, ať také poznáváme, že nás neopouští, 
ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 97   Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
1: Sk 7,55-60                                  2: Zj 22,12-14.16-17.20                      Ev. Jan 17,20-26  
Ordinárium: latinské č. 509   příště  Olejníkovo č. 502 
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Neděle 16. května – DEN MODLITEB ZA SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY
 Dívám se na střechy; les antén a satelitů. Do domovů z nich prší 
miliardy poutavých obrazů a lidé si myslí, že žijí tak, jak ukazují an-
tény. Jsem smutný, Pane. Co říkají tyto moderní masmediální pro-
středky o tobě? Církev v období komunizmu a papežova cesta? To 
je všechno?! Dívám se na antény a satelity. Pane, snad jsi myslel prá-
vě na ně, když jsi nám přikazoval hlásat tvé Slovo ze střech. Pane, ty 
jsi uměl komunikovat s lidmi své doby, uč nás být otevřenými pro 
všechno, na co jsou vnímaví naši současníci. Očisti naše oči, aby-
chom neviděli jen to zlé, a vyveď nás na střechy, abychom odtud 
hlásali evangelium.                      Don Tonino Lasconi 

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. (Ž 93,1a) „LADÍME VELIKONOČNĚ“ v neděli 
16. května 2010 v 16.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze. Zazní krátké skladby J. 
S. Bacha, J. H. Buttstedta a žalmy 93., 9. a 2. Varhany a přednes: Tomáš Ulrich

POPOUTNÍ SETKÁNÍ. Zveme všechny účastníky 
letošní poutě do Medžugorje na „popoutní“ setkání, 
které se uskuteční v pondělí 17. 5. 2010 od 18.30 hod. 
v Katolickém domě v Zábřeze. Společně znovu vstou-
píme, při promítání fotek, DVD z naší pouti a posle-
chu písní z medžugorských adorací, do neopakovatel-
né atmosféry medžugorských poutí. Můžete se těšit i 
na občerstvení, přátelské setkání s ostatními poutníky, 
objednat si fotky, DVD atd.  P. Radek 

 Máte-li zájem o videozáznam z této poutě, přihlaste se na e-mailové adrese pm2010@
email.cz nebo na telefon 731 626 562. Záznam je před dokončením a bude během 14 
dnů k dispozici.  J. Bartoš

VIGILIE SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO bude v kostele sv. Bartolomě-
je v Zábřeze v sobotu 22. května v 19 hod. Liturgii mše svaté si připraví 
biřmovaní a ti, kteří se na biřmování připravují. Zváni jsou všichni, kdo 
chtějí obnovit sílu působení Ducha svatého ve vlastním životě a chtějí 
vyprošovat tuto sílu Ducha Božího také svým blízkým. 
                                                                                    P. František Eliáš

KOCLÍŘOV. Po dvouměsíční odmlce budeme v sobotu 5. června puto-
vat do Koclířova. Přednáškové téma této první soboty bude Jan Maria Vianney, patron 
kněží. Odjezd autobusu z Valové v 11.30 hod. Hlaste se na tel. 583 414 512. 
  Ludmila Korgerová 

POUŤ NA TURZOVKU. Již tradiční, pátá pouť na Turzovku se uskuteční v sobotu 12. 
června 2010. Přihlášky a informace podá Hela Pěničková, tel. 608 311 469. Cena 400 Kč. 

KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme ve čtvrtek 20. května na ZÁBAVNÉ OD-
POLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie tentokrát zahraje populární zá-
břežská dvojice Vašek a Petr. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajiště-
no.  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek
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NOC KOSTELŮ
 V pátek 28. května bude jedinečná možnost prohlédnout si 
v neobvyklém čase prostředí kostelů a modliteben a seznámit se 
s životem společenství, která se v nich scházejí. To jsou některé 
z cílů Noci kostelů, ke které se poslední květnový pátek připojí 
také Zábřeh. 
 Kostel svatého Bartoloměje bude návštěvníkům otevřen od 18 
hodin, kdy se zde uskuteční pravidelná bohoslužba. Samotný pro-
gram začne ve 20 hodin krátkým varhanním koncertem. „Přesný 
minutovník“ programu průběžně upřesňujeme, ale návštěvníkům 
můžeme slíbit hudbu, komentované prohlídky kostela, kůru, věže,  
doprovodnou výstavu o andělech z výzdoby chrámu nebo nedáv-
no ručně opsanou Bibli. Přesný průběh večera bude k dispozici na 
letáčcích nebo webu www.nockostelu.cz. Noc kostelů v Zábřehu 
potrvá do půlnoci.                                                                    Red.

MODLITBA ZA NOC KOSTELŮ
Náš Bože, plný dobroty a lásky, tvůj sluch je vždy nakloněn k našim prosbám.
Prosíme tě, ať Noc kostelů v naší arcidiecézi, kdy i náš kostel bude otevřen
mnohým návštěvníkům, znamená pro všechny, kdo přijmou toto pozvání,
silný a oživující dotek milosti. Prosíme tě, aby byli osloveni nejen historickou krásou
a uměleckými památkami tohoto svatého místa, ale především touhou uvěřit v tebe,
objevit tvou lásku, pokoj a dobrotu, aby se připojili k našemu společenství věřících,
kteří tě zde po staletí uctívají. Pomoz nám připravit tvůj dům pro toto setkání
i za cenu obětí a času, který pro tento úmysl nabídneme. Dej, ať Noc kostelů rozmnoží tvou 
slávu, povzbudí a oživí lidská srdce a dotkne se jich tvou láskou a milostí.  Amen 

PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA pro děti z náboženství 
ve věku od sedmi let proběhne v letošním roce ve Vel-
kých Losinách. Děti se mohou těšit na výlety, hry, spo-
lečně prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příbě-
hů… Letošní pobyt je delší a bude pouze jeden termín od 
12. do 18. července 2010. Cena pobytu je celkem 1100 Kč, 
z toho 1000 Kč je za pobyt a stravné a 100 Kč tvoří vstup-
né na termální koupaliště. Přihlášky si můžete vyzved-

nout ve farním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů). Vyplněné přihlášky i s plat-
bou 1.100 Kč odevzdávejte nejpozději do 20.6.2010 J. Kratochvílové (731 621 288), M. Jaškové 
(736 509 446) nebo A. Krňávkové (603 827 736) dle telefonické dohody. Kapacita dětí je ome-
zená, proto přihlášku podejte co nejdříve.   J. Kratochvílová, M. Jašková, A. Krňávková

Hnutí Pro život ČR vás srdečně zve na POUŤ ZA ZÁCHRANU ŽIVOTŮ NENAROZE-
NÝCH DĚTÍ 30. května 2010 na Svatém Kopečku u Olomouce. Pouť začíná v 10.30 hodin 
pontifi kální mší svatou celebrovanou biskupem Josefem Hrdličkou.

DUCHOVNÍ CVIČENÍ v chalupě u lesa v kouzelné přírodě. Ve dnech 13. – 16. července 2010 
v Dolních Životicích u Opavy. Duchovní cvičení povede P. Pavel Koudelka SJ.
Nejnižší věková hranice je 15 let. S sebou: spacák, Bibli, dobrou náladu a touhu nechat se vést.
Cena: dobrovolná. Kontaktní osoba: s. M. Klára Obrusníková , Rooseveltova 47, 746 01 Opa-
va, mobil: 731 115 286, kongregacefdc@centrum.cz
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - CÍRKEV JE JEDNA A JEDNOTNÁ
S odkazem na znění evang. Jan 17,20-26 a Katechismus katolické církve (KKC 813-816). 
 Ježíš Kristus, aby splnil vůli Otcovu, založil na zemi Králov-
ství nebeské neboli Církev, zjevil nám její tajemství a svou smrtí 
dokonal naše vykoupení. Svůj kořen má tajemství Církve v tajem-
ství Boha. Kořen historický má ovšem v dějinách Izraele. „Církev 
před Církví“, tj. národ izraelský, organizovaný a svým kněžstvem 
v pospolitosti udržovaný, měl však jen „stín věcí budoucích, tělo 
však je Kristovo“ (Kol 2,17).
 Vlastní založení Církve Kristovy pak souvisí s tím, že těles-
ný Izrael přestal být Izraelem duchovním a na jeho místo byl po-
výšen lid Boží - lid Nového zákona. Ježíš Kristus udělil své církvi 
od počátku snahu po jednotě. A proto církev je jedna už pro svůj 
původ. „Nejvyšším vzorem a zdrojem tohoto tajemství je jedno-
ta v Trojici osob jednoho Boha Otce a Syna v Duchu svatém“ (2. 
vat koncil). Církev je jedna, protože je dílem jednoho zakladatele: 
„Vtělený Syn....smířil totiž skrze svůj kříž všechny lidi s Bohem, obnovil jednotu všech v jed-
nom lidu a v jednom Těle!“ (2. vat. koncil). Církev je jedna svou duší: „Duch svatý, který sídlí 
ve věřících a naplňuje i řídí celou církev, vytváří ono podivuhodné společenství věřících a tak 
hluboce všechny v Kristu spojuje, že je zdrojem jednoty Církve“ (2.vat. koncil). Patří tedy 
k samotné podstatě církve, že je jedna: „Jak úžasné tajemství! Je jediný Otec ve vesmíru, jedi-
ný Logos (Boží Syn) vesmíru a také jediný Duch svatý, všude stejný; a také jediná panna, jež 
se stala matkou, a já ji rád nazývám Církev“ (Klement Alexandrijský).
 Nicméně již od počátku se tato „jedna“ Církev představuje s velikou rozmanitostí, která 
pochází jak z různosti Božích darů, tak z různosti osob, které tyto dary dostávají. V jednotě 
Božího lidu se shromažďují rozmanité národy a kultury. Mezi členy církve existuje různost 
darů, funkcí, podmínek a způsobu života: „v církevním společenství existují místní církve, 
které si uchovávají vlastní tradice“ (2. vat. koncil). Velké bohatství takové rozmanitosti není 
na překážku jednotě církve. Přesto však hřích a tíže jeho následků stále ohrožují dar jednoty. 
I apoštol musí vyzývat: „...horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení spojeni poutem 
pokoje“ (Ef 4,3). Jaká jsou pouta jednoty? Především „láska, neboť ona je svorník dokona-
losti“ (Kol 3,14). Avšak jednotu církve v čase zajišťují také viditelná pouta společenství: „Vy-
znávání jediné víry přijaté od apoštolů; Společné slavení bohoslužby, především svátos-
tí; Apoštolská posloupnost skrze svátost kněžství, která udržuje bratrskou svornost Boží 
rodiny“ (2.vat. koncil).
 „Jediná Kristova Církev...“ je ta, kterou „po svém zmrtvýchvstání náš Spasitel odevzdal 
Petrovi jako pastýři, jemu a ostatním apoštolům ji svěřil, aby ji šířili a řídili,...Tato církev, 
ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, subsistuje (uskutečňuje se) v katolické církvi 
a je řízena Petrovým nástupcem (papežem) a biskupy ve společenství s nimi“ (2. vat. koncil). 
Dekret 2. vatikánského koncilu o ekumenismu objasňuje: „Jedině prostřednictvím katolické 
církve, která je všeobecným nástrojem spásy, je dosažitelná plnost všech prostředků spásy. Vě-
říme totiž, že jedině apoštolskému sboru, jemuž stojí v čele Petr, svěřil Pán všechno bohatství 
Nového zákona, aby ustanovil jedno Kristovo Tělo na zemi, k němuž se musí plně přivtělit 
všichni, kdo už patří nějakým způsobem k Božímu lidu.“
 Přímo dojemná je modlitba, prosba Ježíšova o jednotu svých učedníků v předvečer jeho 
smrti, ale vůbec prosba o jednotu těch, kteří uvěřili v Ježíše, jak to zaznamenal apoštol Jan ve 
svém evangeliu: 
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 „Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří;  aby všichni byli 
jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že jsi mě poslal. 
Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno - já v nich a ty ve mně; 
aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak 
jako mne. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou 
slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě ne-
poznal, ale já jsem tě poznal, a také oni poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno 
a ještě dám poznat, aby v nich byla láska, kterou máš ke mně, a já abych byl v nich.“ (Jan 17,20-
26). Jako Nejsvětější Trojici patří jednota tří božských osob, tak to má být v církvi i mezi brat-
řími a sestrami o tomto čase zde na zemi.  P. Antonín Pospíšil

BLAHOPŘEJEME otci Antonínu Pospíšilovi k udělení čestného 
titulu Monsignore, kterým otec arcibiskup Jan Graubner minu-
lou sobotu 8. května, při pouti ke sv. Janu Sarkanderovi, ocenil 
jeho dosavadní kněžský život.
 V minulém roce jsme oslavili jeho šedesáté výročí kněžství 
a osmdesáté páté narozeniny. Otec Antonín opravdu patří mezi 
ty, „kdo v domě Hospodinově jsou za-
sazeni a ještě v šedinách nesou plody“ 
(Žalm 92). Je činorodý, zapojený do pas-
torace a je stále oporou a povzbuzením 

mnohým. Každý týden připravuje pro farní informace rubri-
ku “učící se církev”. 
 Vyprošujeme mu hojnost Božího požehnání a děkuje-
me za jeho službu na vinici Páně. Ať ho Pán i nadále provází 
na všech jeho cestách.                                                    Red.

POZNÁVÁME ČESKÉ SVĚTCE – sv. Jan Sarkander,  4. část
 V celé zemi vypuklo povstání nekatolíků, kteří začali pronásledovat kněze, řeholníky 
a všechny, kteří podporovali Svatého otce. Jan Sarkander v té době působil jako kněz v Ho-
lešově. Nechtěl odtud odejít. Bylo mu líto nechat své farníky o samotě. Povzbuzoval je, ať se 
nebojí ničeho zlého, že Bůh je má rád a ochrání je ode všeho zlého. Když povstání sílilo, se 
svolením svého představeného odjel na pouť do Polska, kde se za farníky a celou zemi mod-
lil a prosil Panu Marii o přímluvu a o pomoc. Do Holešova se vrátil 
v době, když do naší země vtrhli vojáci - Lisovčíci, kteří sice chtěli po-
moci katolíkům bojovat s nekatolíky, jenže kam vstoupili, zůstala za 
nimi spoušť. Jan Sarkander vyšel z Holešova vstříc tomuto vojsku prů-
vodem s Nejsvětější svátostí a zpěvem písně Salve regina, jak to býva-
lo zvykem. Lisovčíci píseň uměli a poznali, že to jsou katolíci a proto 
město obešli a neuškodili mu.
 V dnešní době, na svátek Božího těla, se v některých farnostech vy-
chází průvodem z kostela s knězem nesoucím pozlacenou monstranci, 
v níž je samotný Kristus. Kněz nenese pouhou třpytící se monstranci, 
ale nese samotného Krista. Společně ukazujeme lidem, že ho máme rádi. 
Vždy, když přijdeme do kostela, měli bychom si uvědomit, že Pán Ježíš je 
tu s námi ve svatostánku. Poklekáme z úcty, věříme, že je zde stálá pří-
tomnost Ježíše Krista ve svatostánku.
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 9. května: Červená Voda 1.338; domov důchodců sv. Zdislavy 100; Mlýnický 
Dvůr 350; Moravský Karlov 180; Jakubovice  990; Písařov 689  Kč. Dary:  Písařov (na oltář) 
500, na farnost 1.000 Kč; Jakubovice 500 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.
*   BIBLICKÁ HODINA bude v Červené Vodě ve středu 19. května v 19.30 hod. na faře a ve 
čtvrtek 20. května v Jakubovicích v 18 hod. u Macků.
*   POUŤ V HARTÍKOVĚ na zakončení doby velikonoční bude v neděli 23. května v 17 hod.
  P. Pavel Vágner 

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

SVĚTEC  S PĚTI HVĚZDAMI. Na Karlově mostě v Praze je jedno zvlášt-
ní místo, u kterého se lidé často zastavují a dívají se na sochu sv. Jana Ne-
pomuckého. Podle tradice byl světec právě z tohoto místa vhozen do řeky 
Vltavy. Byl to člověk vysokých morálních kvalit, které pramenily z hluboké 
víry. Protože ale překazil plány neslavně proslaveného českého krále Vác-
lava IV., dal ho tento mučit a pak svrhnout do řeky. Jedna z legend vypráví, 
že ho za několik dní našli rybáři podle pěti hvězd, které mu svítily kolem 
hlavy. Tyto hvězdy upozorňovaly na vlastnosti, které sv. Jan měl: mírnost, 
věrnost, pravdomluvnost, statečnost a spravedlnost. Zkusme ho poprosit, 
když jeho sochu uvidíme někde na mostě nebo u řeky,  aby těchto pět 
vlastností, těchto pět hvězd zářilo také v životě každého z nás !
 

POZVÁNKA: v sobotu 22. května v 15 hod. vás zveme na „FARNÍ ODPOLEDNE NA SIR-
KÁRNĚ“. („Sirkárna“ je oblíbená kavárna se zahradním posezením na Jevíčské ulici v Lošti-
cích).  Zde na vás bude čekat přátelské posezení při guláši uvařeného podle farní receptury, 
točené pivečko pohlazené rukama pana Lumíra, další moky a sladké dobroty z produkce loš-
tických hospodyněk. Přijďte pobejt!  P. Pavel Kavec CM (více o nás na www.farnostlostice.cz)

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 9. května: Štíty 2.150; Cotkytle 610; Horní Studénky 320 Kč. 
  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

DEN MIKROREGIONU ZÁBŘEŽSKO VE ŠTÍTECH 22. KVĚTNA 2010
 Slavnostní zahájení v 9 hod. na náměstí (prezentace obcí Mikroregionu 
Zábřežsko, jarmark a kulturní program).
V 10 hod. slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie celeb-
rovaná Mons. Josefem Nuzíkem, generálním vikářem. 
10.55 – žehnání věžních hodin a mechanismu zvonění
Ve 14 hod. bude v kostele pěvecké vystoupení ZUŠ Zábřeh. 

Více na plakátech a pozvánkách, nebo na www.stity.cz 

* * *
MÁJOVÁ POBOŽNOST A MŠE SVATÁ NA OLŠANSKÝCH HORÁCH v kapli sv. 
Martina se koná 16. května 2010 ve 14.30 hod.  Srdečně zvou farníci z Olšan
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 9. května: Lubník 810; Tatenice 940; Hoštejn 1.350; Kosov 860 Kč. 
  Pán Bůh zaplať  P. Jaroslav Přibyl

POZVÁNÍ NA KONCERT. Farnost Hoštejn ve spolupráci s Obecním 
úřadem Vás co nejsrdečněji zvou na koncert pořádaný ke dni matek – 
„PRO MÁMINO ZLATÉ SRDCE“. Koncert se koná v neděli 16.5. 2010 
ve 14 hod. v kostele sv. Anny v Hoštejně. Účinkujícími budou: JANA 
KUREČKOVÁ – soprán, sólistka Národního divadla Moravskoslezské-
ho; TOMÁŠ VZOREK – tenor, sólista NDM, moderátor České televize; 
PETR STRAKOŠ – varhaník. Zazní skladby Charlese Gounoda, Franze 
Schuberta a dalších. Přijďte se potěšit krásnou hudbou v podání kva-
litních interpretů. Vstupné doborovolné.   Za pastorační radu farnosti – Luděk Diblík
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: V sobotu 29. května bude slavena v Lubníku mše svatá s ne-
dělní platností v 18.30 hod.
V neděli 30. května: přijmou děti v Tatenici při mši svaté v 10 hod. první svaté přijí-
mání, v Kosově bude mše svatá v 7.30 a v Hoštejně v 8.30 hod.  P. Jaroslav Přibyl

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO

*  BIBLICKÁ HODINA bude v Postřelmově ve středu 19. května od 
19.30 hodin. Všichni jsou zváni.
*  MODLITEBNÍ VEČEŘADLO A MŠE SVATÁ KE CTI DUCHA 
SVATÉHO bude v Postřelmově v sobotu 22. května od 8.00 hod. 
 P. Vladimír Jahn

* * *
OHLASY

REAKCE NA PŘEDNÁŠKU. V úterý 4. 5. vystoupil na půdě zábřežské 
pobočky České křesťanské akademie jeden z našich nejvýraznějších po-
listopadových teologů, prof. Ctirad Václav Pospíšil. Ve své přednášce na 
téma „teologie a soukromá zjevení“ se snažil z různých hledisek osvět-
lit vztah tzv. konstitutivních (biblických) a aktualizačních (soukromých) 
zjevení. Ve vztahu k aktualizačním zjevením zdůraznil nutnost vyvarovat 
se dvou krajních pozic – jak nekritického fundamentalismu, tak i skep-
tického racionalismu. Nemají-li nás soukromá zjevení rozdělovat, je třeba 

usilovat o vzájemný respekt a toleranci. 
 Prof. Pospíšil obohatil přítomné svou erudicí a zároveň pobavil svým humorem, za 
což mu patří poděkování, stejně jako Janě Novákové, starající se o úspěšný chod České 
křesťanské akademie v Zábřehu.  Mgr. O. Sikora

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ patří otci Františku Líznovi za mši svatou slavenou k 65. 
výročí ukončení II. světové války a za její oběti. Škoda, že se nás zúčastnilo tak málo a že 
chyběli zástupci našeho města. I když bez varhan, byl to krásný zážitek.                                          
  Miluška Dajčarová
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SBÍRKY Z NEDĚLE 9. KVĚTNA: Zábřeh 10.150; Jedlí 1.950; Svébohov 2.000; Klášterec 
1.000; Zvole 4.340 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 700, na Proglas 210 (penzion Hněvkov); Své-
bohov – na kostel 700 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš
Dary na lepru: dne 8. května byly odeslány částky na lepru: z Rovenska 2.700 a ze Zábřeha 
3.320 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.   Marie Zíková
PŘÍŠTÍ NEDĚLI BUDE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY.

PASTÝŘSKÝ LIST KE SBÍRCE NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY
 Drazí bratři a sestry, už tradičně se v neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého koná 
v naší diecézi sbírka na církevní školy. Je to příležitost připomenout si, že prvotní církev 
při seslání Ducha Svatého „dostala duši“ a začala žít. Její růst byl obdivuhodný. Ve světle 
Ducha lidé začínali rozumět Ježíšovu poselství a v jeho síle dokázali žít jako noví lidé. Měli 
jasný cíl: oslavovat Boha, a to nejen slovy, ale celým životem, a budovat Boží království ve 
světě. I dnes kolem těch, kteří nežijí pro sebe, ale vyzařují Boží lásku a moudrost, roste živé 
společenství církve jak v rodinách, tak ve farnostech. 
 Církevní školy jsou mimořádným prostředím pro formaci mladých křesťanů, a to jak 
těch, kteří mají doma zdravé zázemí křesťanské rodiny, tak pro ty, kteří tam mají první 
příležitost poznat Boha, a živé společenství mladých křesťanů. Využívám této příležitosti, 
abych poděkoval všem, kteří církevní školy spoluvytvářejí, a to jak učitelům a studentům, 
tak rodičům, kteří své děti na církevní školy posílají. Děkuji také všem, kteří na církevní 
školy přispívají svými dary. 
 Děkuji všem farnostem za loňskou sbírku na církevní školy, která vynesla 2 378 830 Kč. 
Zároveň děkuji za ostatní sbírky a odvody, zvláště za ty, kterými jste přispěli na společ-
ná díla v naší diecézi. V současné době mají církevní školy prioritu, protože 
jde o to, abychom mohli co nejvíce dětem pomoci při dozrávání v křesťanské 
osobnosti, na kterých bude stát církev zítřka. Sám Bůh ať je bohatou odměnou 
Vaší štědrosti a velkorysým dárcem svého požehnání.         Váš arcibiskup Jan

PŘÍSPĚVEK K PŘEDVOLEBNÍ KAMPANI
Jako věřící máme dost důvodů věřit v sílu modlitby, ta má mnohonásobně větší význam, než „ne-
konečné a často prázdné řeči o politice“. Nezapomeňme, třeba i denně, pamatovat v modlitbě na 
ty, kteří nás vedou nyní i na ty, kteří nás povedou po volbách. 

MODLITBA ZA NÁROD A JEHO PŘEDSTAVITELE
Všemohoucí věčný Bože, na přímluvu svatého Václava, dědice české země, 
přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou: dej jim ducha moudrosti a pro-
zíravosti; ať respektují Tvůj spravedlivý řád, hájí lidskou důstojnost a život 
každého člověka od početí až do přirozené smrti; ať podporují zdravou ro-
dinu založenou na celoživotním věrném svazku muže a ženy; ať poctivě 
spravují svěřený majetek a svým jednáním dávají dobrý příklad celé společ-
nosti; ať jsou zodpovědní vůči dalším generacím, probouzejí touhu po dě-
tech a jejich dobré výchově. Nás pak naplňuj Svatým Duchem a veď ke svě-
domitosti, abychom svým životem přispívali ke šťastné budoucnosti národa 
a zodpovědně rozhodovali. O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen. 

Modlitba „ZA VLAST“ je i v kancionálu (pod číslem 34) 


