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Ročník XVIII., číslo 26
14. neděle v mezidobí
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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, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou.
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi

ŽALM 145
1: Zach 9,9-10
Ordinárium: Břízovo č. 503

2: Řím 8,9.11-13
příště Ebenovo č. 504

Ev: Mt 11,25-30

Velebím tě, Otče,
Pane nebe a země,
že jsi tajemství
Božího království
odhalil maličkým
Zpěv před evangeliem

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE VE 14.30 HOD. V DĚKANSKÉM
KOSTELE V ZÁBŘEZE.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

Pondělí 4. července - sv. Prokopa
Prokop se narodil kolem roku 970 v Chotouni na zemanské tvrzi jako syn jakéhosi Víta a Boženy. Nabyl výborného vzdělání a stal se knězem. Se svou manželkou měl syna Jimrama. Později se rozhodl pro poustevnický život a po vyvraždění Slavníkovců žil, zřejmě po období stráveném v benediktinském klášteře na Břevnově, v jeskyni v Dalejích u Jinonic. Zde Prokop sepsal
evangeliář, který se údajně dostal do Francie, kde na něj skládali přísahu francouzští králové.
Posléze se Prokop přesunul do Posázaví, kde praktikoval asketický život a pracoval – mýtil les
a obdělával takto získanou půdu. Legenda praví, že jej okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu a popoháněným křížem (zřejmě se jedná o místní vysvětlení brázdy mezi
Chotouní a Sázavou).
POUŤ KE SVATÉMU PROKOPOVI NA SKALIČCE je v pondělí 4. července.
Mši svatou budeme slavit v 17.30 hod., po mši svaté bude následovat průvod k obrázku
v polích.
P. František Eliáš
		
Úterý 5. července - SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE NA VELEHRADĚ.

	V pondělí 4. července v 19.30 hodin začne na pódiu
před bazilikou slavnostní koncert „Večer lidí dobré vůle“.
Večerem provede moderátorka Barbora Černošková a herec Pavel Kříž a přímým přenosem jej bude od 20.00 hodin
vysílat Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál. Od
21.00 adorace v bazilice s příležitostí k osobním rozhovorům nebo půlnoční mše svaté.
	V úterý 5. července - především mše svatá ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje, které bude od 10.30 hodin předsedat olomoucký arcibiskup Jan Graubner a koncelebrovat
s ním budou biskupové Čech, Moravy a Slezska. V přímém přenosu ji bude vysílat Česká
televize a Český rozhlas Praha. Podrobný program obou dní naleznete na stránkách www.
velehrad.eu.
POUŤ V RÁJEČKU. V úterý 5. července oslavíme svátek sv.
Cyrila a Metoděje. A protože ne každý se může zúčastnit národní slavnosti na Velehradě, dovoluji si Vás pozvat do Ráječka ke společné oslavě těchto apoštolů slovanských národů. Slavnost začne v 11 hodin v kapli sv. Cyrila a Metoděje
mší svatou, kterou bude celebrovat někdejší zábřežský kaplan prof. František Kunetka. Hudbou a zpěvem liturgii doprovodí Rytmická schola od sv. Bartoloměje. Slavnost pak
bude pokračovat v hasičském areálu v Ráječku, kde místní
Sbor dobrovolných hasičů pořádá tradiční Sousedské posezení. Pro děti bude připraven skákací hrad a celá řada her
a soutěží o sladkosti s tematikou požární ochrany. Pro všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu,
bohatá tombola, vystoupení skupiny historického šermu VANIR, či ohňová show. K poslechu a tanci bude známé melodie vyhrávat skupina MIROX ze Šumperka. Zkrátka a dobře
sláva skoro jako na Velehradě a tak nezapomeňte přijít! Za farníky z Ráječka Josef Klimek
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TRADIČNÍ POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI. Ve středu 6. července,
o státním svátku, jste zváni k Šubrtově kapličce. Mši svatou budeme slavit v 8 hod.
P. František Eliáš
PODHŮŘÍM JESENÍKŮ. Jednota Zábřeh zve
všechny na 13. ročník turistického a dálkového
pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“. Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km trasou již v pátek 15. 7. ve 20.00 hod. Denní trasy – 50, 35, 25, 15 a 11 km – mají
start stanoven na 16. 7. mezi 6.00 až 9.00 hod. Pro zájemce cykloturistiky máme dvě trasy – 45 a 20 km. Start i cíl všech tras je v
Katolickém domě Zábřeh.
Informace: tel. 604 501 426 nebo kubicek.jana@seznam.cz
FARNOST MALETÍN. Tuto neděli 3. července jste zváni do maletínského kostela sv.
Mikuláše. Mši svatou budeme slavit v 15 hod.
P. František Dostál
FARNOST JEDLÍ. Ve čtvrtek 7. července v 18 hod. se sejde pastorační rada farnosti
Jedlí.
P. František Eliáš
FARNOST KLÁŠTEREC. Pouťová mše svatá ke cti sv. Cyrila a Metoděje se koná na
hřišti v Olšanech v úterý 5. července 2011 v 9.00 hod.
Srdečně zvou farníci z Olšan

OHLASY:

OHLÉDNUTÍ ZA CYKLOPOUTÍ. Po kroupách, po dešti k Hynčině směle vyjelo od
fary pět odvážných cyklistů s otcem Františkem Dostálem v čele. Od Šubrtovy kapličky
vedly dál jen samé suché cestičky. Ještě tři cyklisté se cestou přidali, a k svatému Stanislavu jsme se včas, zdraví a celí dostali.
Mši svatou slavilo padesát lidiček, jistě měl radost i nebeský bratříček – Ježíš, otec
nebeský i Duch svatý. Srdečné díky všem – Laďka R a požehnání na každý den otec
František Dostál
VARHANNÍ KONCERT. Všichni, kteří si minulou středu přišli poslechnout absolventský
koncert Miroslava Sitty a jeho spolužáků ze
třídy paní Vinterové odcházeli nadšeni. Těmto
mladým a nadějným varhaníkům patří velký
obdiv a dík za mimořádný zážitek, stejně jako
jejich paní učitelce Marii Vintrové. Velkou radost by zajisté měl také náš bývalý skvělý varhaník a ředitel kůru pan Antonín Pastrnek. Možná
se za ně na věčnosti přimlouvá a prosí o jejich
ochranu patronku hudebníků sv. Cecílii. red.
v

v

v

PRIMICE V MORAVSKÉ TŘEBOVÉ. V neděli 8. července od 15. hod. se ve farním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v Moravské Třebové koná slavnostní primice novokněze Mgr. Jana Lišky. Po skončení slavnostní bohoslužby bude pohoštění v prostorách
parku.
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - CÍRKEV - BOŽÍ LID
S odkazem 1 .čt. Deut 7,6 - 11 KKC 781 - 786

Mojžíš k židovskému lidu: „Jsi přece svatý lid Hospodina,
svého Boha; tebe si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil ze všech
lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho
lidem, zvláštním vlastnictvím.“
V každé době a v každém národě je Bohu milý každý, kdo jej ctí a jedná správně. Bůh si však nepřál posvětit a spasit lidi jednotlivě, s vyloučením jakéhokoli vzájemného vztahu, nýbrž chtěl z nich vytvořit lid, který by
ho v pravdě uznával a svatě mu sloužil. Proto si vyvolil
izraelský národ za svůj lid, uzavřel s ním smlouvu a postupně jej poučoval... Toto všechno však byla pouze příprava, a předobraz nové a dokonalé úmluvy, která měla
být uzavřena v Kristu.... Tuto novou smlouvu uzavřel
Kristus, totiž novou úmluvu svou krví, a povolal ze Židů i z pohanů lid, který by ne podle těla,
nýbrž v duchu vytvořil jednotu.
Boží lid, který je jasně odlišný ode všech náboženských, národnostních, politických nebo
kulturních seskupení v dějinách má tyto výrazné rysy:
* Je to BOŽÍ LID; Bůh nepatří jako vlastnictví žádnému národu. Ale on si z těch, kteří
kdysi nebyli žádným národem, učinil národ: „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý“ (1 Petr 2,9).
* Člověk se stává ČLENEM tohoto lidu „zrozením shůry“, „z vody a Ducha“ (Jan 3,3-5),
to jest vírou v Krista a křtem (ne tělesným zrozením z matky).
* HLAVOU tohoto lidu je Ježíš Kristus (Pomazaný, Mesiáš); protože totéž pomazání, Duchem svatým, stéká z hlavy na Tělo, je tento lid „mesiášským lidem“.
* TOMUTO LIDU PŘINÁLEŽÍ důstojnost a svoboda Božích dětí, v jejich srdcích přebývá Duch svatý jako v chrámu.
* Jeho ZÁKONEM je nové přikázání, milovat tak, jak nás miloval Kristus. To je „nový“
zákon Ducha svatého.
* Jeho POSLÁNÍM je být solí země a světlem světa (Srov Mat 5,13-16). Církev je pro celé
lidské pokolení naprosto bezpečným zárodkem jednoty, naděje a spásy.
* Jeho CÍLEM je Boží království, které zahájil sám Bůh na zemi a které se má dále šířit,
dokud je také nedokoná On sám na konci času.
Ježíš Kristus je ten, kterého Otec pomazal Duchem svatým a kterého ustanovil „knězem,
prorokem a králem“. Celý Boží lid má na těchto třech Kristových funkcích účast a nese odpovědnost za poslání a službu - které z nich vyplývají.
Kdo vstoupil do Božího lidu vírou a křtem, stává se účastným jedinečného povolání tohoto lidu, jeho KNĚŽSKÉHO povolání: „Kristus Pán, velekněz vybraný z lidí (srov. Žid 5,1-5),
z nového lidu „udělal“ (…) královský národ a kněze Boha, svého Otce“ (Zj 1,6; srov. 5,9-10). ...
Vždyť pokřtění jsou svým znovuzrozením a pomazáním od Ducha svatého posvěceni na duchovní chrám a na svaté kněžstvo.
* Svatý Boží lid se podílí též na Kristově PROROCKÉM poslání, a to především pro nadpřirozený smysl víry, který má celý lid, laikové i hierarchie (když pevně lnou k víře jednou
provždy křesťanům svěřené, prohlubují její chápání a stávají se uprostřed tohoto světa Kristovými svědky).
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* 	Boží lid má konečně účast na Kristově KRÁLOVSKÉ funkci. Kristus vykonává svou
královskou moc tím, že všechny lidi přitahuje k sobě svou smrtí a svým vzkříšením. Kristus
král a pán celého vesmíru, se stal služebníkem všech, protože „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale
aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“ (Mt 20,28). Pro křesťana „kralovat“ znamená „sloužit Kristu“. Především v chudých a trpících, v nichž církev vidí obraz svého chudého a trpícího zakladatele. Boží lid uskutečňuje svou „královskou důstojnost“ tím, že žije podle
svého povolání a slouží s Kristem.
„Všichni, kteří se znovuzrodili v Kristu, se skrze znamení kříže stávají králi: pomazáním
Ducha svatého jsou posvěceni na kněze (všeobecné kněžství). Proto si všichni křesťané, kteří
jsou duchovní a používají svého rozumu, mají uvědomit, že – pomineme-li službu vlastní našemu úřadu – jsou členové tohoto královského rodu a že mají účast na kněžském úkolu. Což
není královskou funkcí skutečnost, že duše ovládá své tělo a je podřízeno Bohu? Což to není
kněžská funkce, zasvětit Pánu čisté svědomí a obětovat mu na oltáři vlastního srdce neposkvrněné oběti naší zbožnosti?" (Sv. Lcv Vel.)
P. Antonín Pospíšil

ROK KŘTU: PODÍL ČLOVĚKA NA KRISTOVĚ KNĚŽSTVÍ

„Máme velekněze, který usedl po pravici Božího trůnu“ (Žd 8,1).
Křtem získává člověk podíl na Kristově kněžství a tím i právo, povinnost a také schopnost slavit liturgii aktivně jako „vyvolený rod, královské
kněžstvo, vykoupený lid“. Toho nedosahují věřící svým úsilím, ale tím, že jsou jako Boží lid
posvěcováni Duchem svatým. V praxi to především znamená využívat a rozvíjet tento dar ve
třech oblastech: přinášením darů – radostí i těžkostí života k oslavě a požehnání Hospodinem, hlásáním evangelia slovem i příkladem a účastí na společenství, které liturgii slaví společně.
Z kalendáře královehradecké diecéze

PRÁZDNINY. Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho – slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi
oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření. Děkuji
ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. Setkám se
s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat,
abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá
láska. Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.
(Pereira, Myšlenky a modlitby, s.73-82)

Všem dětem, se kterými se setkáváme na mších svatých, které svým zpěvem v uplynulém školním roce doprovázely liturgii, všem ministrantům, zvoníkům, všem dětem, které se aktivně zapojily do života farnosti přejeme o prázdninách hodně sluníčka, pohody a dobré zábavy. Red.

NORBERTINUM, víceúčelové centrum na Svatém Kopečku u Olomouce.

Sestry premonstrátky nabízí v Norbertinu nejenom o prázdninách možnost osobních či skupinových exercicií: ubytování v 1-2 lůžkových pokojích (kapacita 34 lůžek), celodenní strava (nebo polopenze) z klášterní kuchyně, nekuřácké prostředí,
klášterní zahrada pro ztišení a relaxaci. Blízko poutního místa Navštívení Panny Marie je také zřícenina
kartuziánského kláštera založeného v roce 1390, zoologická zahrada, město Olomouc se svými památkami, cyklostezky, turistické a běžecké trasy.
Red.
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červenovodsko

červenovodsko

SBÍRKY Z NEDĚLE 26. ČERVNA: Červená Voda 1.864; Písařov 944; Jakubovice 737;
Janoušov 695; Domov důchodců 219; Mlýnický Dvůr 180 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
FARNÍ DEN. V pátek 1. července bude v Písařově od 16.30 hod. farní den.
Zveme srdečně všechny, hlavně farníky z Písařova a Jakubovic. Pivo, nealko a špekáčky
zajištěny.
P. Radek Maláč
POUŤ DO PRAHY. Senioři z Červené Vody Vás zvou v sobotu 2. srpna na pouť do Prahy k uctění ostatků sv. Anežky a k sv. Františku z Assisi. Cena 370 Kč. Odjezd z Králík 6.00, z Červené Vody 6.10, ze Štítů
6.20, ze Zábřeha 6.45 hod. Duchovní doprovod P. Radek Maláč. Závazné přihlášky do 20. 7. na tel 465 626 049; 737 869 214 (paní Kubitová).

mohelnicko

mohelnicko

mohelnicko

Sbírky z neděle 26. června: Mohelnice 3.847; Úsov 913; Studená Loučka 401 Kč
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara

lošticko

lošticko

lošticko

VŠÍMAT SI ZÁZRAKŮ... Už jste někdy prosili Boha o zázrak? Nebo jste si přáli, aby
Bůh konečně zasáhl ? A udělali jste dobře. Ano, zázraky se dějí. Otázkou je, zda si jich
všímáme. Některé zázraky jsou okázalé: plačící socha Panny Marie, svěží krev sv. Januária... Na takováto místa pak putují davy lidí. Vede je tam nejenom touha po senzaci, ale
především opravdová naděje, že se konečně opět projevil Bůh. Ptám se někdy, jestli se
Bůh musí dostat do titulků médií, abychom zaznamenali jeho přítomnost?? Myslím, že
Bůh se projevuje neustále. Musíme se o něco lépe naladit na Boží „vlnovou délku”, abychom jeho zázraky dokázali vnímat. Na mnohých zázracích se musíme taky spolupodílet. Jsou to kroky z naší strany, třeba odvaha nést kříž, odpustit a snažit se urovnat spor
s bližními, vidět více srdcem chyby mého bližního... Pro mnohé nastává čas prázdnin
a dovolených. Budeme cestovat, poznávat krásu naší vlasti, krajin blízkých i vzdálených.
Vy, kteří nikam nepojedete z různých příčin, zkuste taky otevřít oči svého srdce a vnímat „všednost dne” jako velký Boží, nezasloužený dar. I to je zázrak...
		
S přáním pokoje a dobra vaši loštičtí misionáři.

POZVÁNKY

v Zveme Vás na koncert komorního souboru Musica animae z Velkých Pavlovic
v neděli 3. července 2011 do chrámu sv. Prokopa v Lošticích. Dotvoří tak sváteční chvíle
patrona chrámu ve městě tvarůžků. Koncert začíná v 17. hodin a vstupné je dobrovolné!
v Adorační den v Lošticích bude v pondělí 4. července od 10.00 – 17. 00 hod. Využijte jedinečnou možnost, jak dobře nastartovat nový letní měsíc a v tichu načerpat pro
své blízké i pro sebe hojnost Božích darů.
v Farní den v Moravičanech bude startovat pobožností u kaple sv. Cyrila a Metoděje v poli, na bývalé cestě z Loštic do Moravičan v úterý 5. července ve 14. 30. Na farní zahradě Vás pak čeká příjemné posezení a pohoštění, které dotvoříte právě vy svou
vzácnou přítomností.
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POJEĎTE S NÁMI DO MEDžUGORiE !! Od pondělí 11. do středy 20. července 2011
Program: tři a půl dne prožijeme na známém poutním místě
Medžugorie, téměř čtyři dny strávíme odpočinkem u moře. Na
celé pouti nás bude doprovázet kněz.
Cena: autobus – 2 400 Kč/os. Ubytování: 4 noci u moře budeme bydlet ve vlastních stanech, cena za osobu a noc asi 8
euro + příplatek 6 euro za stan. 4 noci v Medžugorie - ubytování 10 euro za osobu a noc (příp. je možné bydlet i ve stanu – 3 euro). Celkem tedy na
osobu za ubytování asi 65 euro na osobu, levnější varianta 40 euro. Stravování: z vlastních zdrojů. Bližší informace a závazné přihlášky: P. Vladimír Jahn, tel. 732 430 578,
583 437 113, e-mail – rkfpost@rps.cz Marie Kaňovská, tel. 736239179, e-mail – cprjitrenka@seznam.cz

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 26. června: Lubník 570; Tatenice 3.490 (pouť), Hoštejn 850; Kosov
740 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE. Mše svaté v našich farnostech:
Lubník 7.20 hod, Tatenice 8.40; Hoštejn 10.00 hod. V Kosově mše svatá nebude.
		
P. Jaroslav Přibyl

v

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 26. června: Štíty 1.730; Cotkytle 810; Horní Studénky 2.200 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
O SLAVNOSTI CYRILA A METODĚJE budou slaveny mše svaté: v Crhově v 10.30
hod., v Horních Studénkách v 9.00 hod.
P. Stanislav Suchánek
VELKÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ SI NA MĚ VZPOMĚLI S GRATULACÍ
K MÉMU ŽIVOTNÍMU JUBILEU.
P. Radek Šidleja
v

v

v

DOVOLENÁ: nechat se „políbit“ volnou chvílí

Dovolená je časem pro volné chvíle, pro klid, pro tělesný a duševní odpočinek. Přesto zůstává naše psychika
mnohdy ošizena, bez odpočinku. Aby si člověk mohl odpočinout, potřebuje čas. V hlavě totiž nelze něco jednoduše
přepnout a změnit životní rytmus. Dovolenou mají mnozí
přesně naplánovanou měsíce předem. A po konci dovolené
se cítí tak, že by se z ní potřebovali zotavit.
Umíme dnes ještě vůbec odpočívat, skutečně vypnout?
Dopřejeme si okamžiky, kdy se necháme „políbit“ volnou chvílí?

„Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi a já vás občerwww.vira.cz
stvím,“ praví Ježíš.
7

SBÍRKY Z NEDĚLE 26. ČERVNA: Zábřeh 7.730; Jedlí 7.800 (pouť) ; Svébohov 1.350; Klášterec 1.220; Zvole 2.390; Postřelmůvek 420; pobučí 2.220 Kč (pouť).
DARY: Zábřeh - na Haiti 700; na kostel sv. Barbory 1.000; dar na opravy 1.000 Kč; JEDLÍ - na
opravy farního kostela 500; Zvole - na opravu kaple v Jestřebí 16.000 Kč .
Všem dárcům, ať odplatí Pán.
P. František Eliáš

OHLÉDNUTÍ ZA SLAVNOSTÍ. V úterý 21. 6. 2011 znovu posvětil olomoucký arcibiskup
Jan Graubner kostel sv. Jana a Pavla v Pobučí. Těsně před sedmnáctou hodinou přestalo po
celodenním dešti jako zázrakem pršet a na obloze se objevilo slunce, které pak svými paprsky
provázelo celou mši svatou. I přes počáteční nepřízeň počasí byl kostelík zcela zaplněn a lidé
stáli či seděli i venku, kde mohli průběh bohoslužby sledovat na obrazovce televize. Slavnostní událost, přítomnost biskupa, ale také přítomnost velkého počtu těch, kteří se nějakým způsobem podíleli na opravách kostela, to vše dohromady vytvářelo slavnostní atmosféru, která
byla ještě umocněna krásným zpěvem chrámového sboru Carmen.
Otec arcibiskup Jan ve své promluvě hovořil především o smíření těch,
kteří přicházejí do chrámu. Podtrhl význam kostela v obci jako znamení Boží
přítomnosti a popřál místním, aby se
toto místo stalo součástí jejich živého domova. V průběhu mše byl kostel
znovu posvěcen a požehnány byly také
varhany a „sv. Florian“ (otec František
Eliáš jej předal místním hasičům, kteří
ho oblečeni do slavnostních uniforem k
žehnání přinesli). Na závěr mše otec děkan poděkoval všem, kteří se zasloužili
o obnovu kostelíka a předal jim, stejně tak jako otci arcibiskupovi, sklenici medu (sladkou
odměnu a symbol pracovitosti). Po skončení slavnosti jsme se sešli v sále místního kulturního domu, kde bylo připraveno občerstvení, prezentace z celého průběhu oprav a výstava liturgických oděvů ze sakristie v Pobučí.
Nelze na tomto omezeném prostoru dostatečně a jmenovitě poděkovat všem, kteří s námi
psali příběh „vzkříšeného“ pobuckého kostela. Vy, kteří jste byli jakýmkoliv způsobem u toho,
jste se nesmazatelně zapsali do jedné z kapitol příběhu, na jehož konci vzniklo něco nového
a krásného. A věřím, že tento příběh nebyl psán pouze pro budoucnost, ale že se dotýká také
minulosti a pomůže odčinit něco z křivd těch, kteří se o kostel starali předtím, než začal pustnout. Každá oběť, sebezápor a námaha vykonaná nezištně, mnohdy za cenu utrpení a ztrát,
může vypadat na tomto světě temně, jakoby to vše bylo zapisováno černou barvou. Ale ve
skutečnosti se mají věci tak, že vše, co je na této zemi vykonáno z lásky, přesto, že to vypadá
jakoby psáno černým uhlem, se v nebeském Jeruzalémě zapisuje barvou lásky tedy zlatem.
A tak Vám všem, kteří jste vstoupili do příběhu psaného v Pobučí děkuji, děkuji také za nová
přátelství a za posílení těch starých. A nám všem přeji, abychom, až jednou vstoupíme do
zmíněného nebeského Jeruzaléma, našli ten svůj zlatý zápis a aby měl co nejvíce písmen.
		
Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
INFORMACE PRO KATECHUMENY. S katechumeny, kteří se připravují na křest se sejdeme na faře v Zábřeze ve středu 6. července v 16 hod.
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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