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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

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

Ve spravedlnosti 
uzřím tvou tvář, 
Hospodine, 
až procitnu, 
nasytím se pohledem 
na tebe

Vstupní antifona

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, aby se mohli vrátit na správnou cestu; děj 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 te-
bou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 65   Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
1: Iz 55,10-11                                     2: Řím 8,18-23                                  Ev: Mt 13,1-23
Ordinárium: Ebenovo  č. 504           příště latinské  č. 509
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UČíCí Se CíRKev - vědA A TeCHniKA 
S odkazem KKC 2292 – 2296 a Řím 8,20-21 (Neboť tvorstvo bylo vydáno marnosti - ne 
vlastní vinou, nýbrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samo tvorstvo 
bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích).

 Bůh stvořil všechno ve světě a své stvořitelské 
dílo – zemi, vesmír i člověka nakonec zhodnotil slovy: 
„A viděl, že je to dobré“. Proč, i když začátek byl dob-
rý, pokračování lidstva už dobré nebylo? Proč má Boží 
stvořitelské dílo tolik bolestných nedostatků a nedo-
konalostí? Do tohoto ideálního stavu závistivě zasáhlo 
zlo. Had - Ďábel svedl ženu, Evu k neposlušnosti Boha 
a ona v důvěře v něho, a v nedůvěře k Bohu, mu uvěřila, 
neposlechla Božího příkazu, a navíc svedla svého muže, 
Adama. Tato démonická moc zpackala dobré dílo Boží 
a použila k tomu člověka. Hřích člověka tedy vnesl do 
světa onen stav nynějšího bolestného údělu. A tak ne-
jen člověk, ale i celé tvorstvo - zvířectvo i sama země 
jsou raněni, sténají, trpí a očekávají vysvobození z po-
roby a z ponížení.
 Bůh ve své nekonečné moci a nekonečné dobro-
tě vložil do Člověka, ale i do přírody síly a prostředky 
k uzdravení, nebo aspoň k ulehčení bolestného stavu 
stvoření. Zde má Člověk k dobru všech a všeho široké 
pole působnosti.
 Život a tělesné zdraví člověka jsou cenné dary od Boha. Proto máme o ně rozumně pe-
čovat a brát přitom v úvahu potřeby druhých i obecné blaho. Péče o zdraví občanů vyžadu-
je pomoc společnosti tak, aby se vytvořily existenční podmínky, jež by umožnily lidem růst 
a dosáhnout zralosti a zdraví. K základním potřebám patří: pokrm a oděv, obydlí, zdravotní 
péče, základní vzdělání, práce a sociální zajištění. K uspokojování potřeb lidí pak napomáhají 
profese jako lékaři, vědci, učitelé, kněží i dělníci...
 Vědecký a lékařský pokrok může přispívat k uzdravení nemocných a k rozvoji veřejného 
zdravotnictví. Vědecké bádání a možnosti člověka ovlivňovat život i přírodu jsou význam-
ným projevem nadvlády člověka nad stvořením. Věda a technika jsou cenné, jsou-li dávány 
do služby člověka a podporují-li jeho všestranný rozvoj ku prospěchu všech. Nemohou však 
samy o sobě být smyslem lidské existence a lidského pokroku. Věda a technika jsou zaměřeny 
na člověka, z něhož vyvozují svůj původ i rozvoj. Určení svého cíle a vědomí svých mezí na-
cházejí tedy v osobě a v jeho morálních hodnotách.
 Požadovat pro vědecké bádání a jeho uplatňování mravní nestrannost by bylo scestné. 
Měřítka mravnosti nemohou být odvozena ani z prosté technické účinnosti, ani z užitečnosti, 
zvláště, když výhody a pokrok získají jedni na úkor druhých. 
 Věda a technika vyžadují, pro vlastní vnitřní význam, bezpodmínečné respektování zá-
kladních měřítek mravnosti. Musí být ve službě každé lidské bytosti, jejich nezcizitelných 
práv, ryzího a celkového dobra, ve shodě s plánem a vůlí Boha.
 Bádání nebo pokusy na lidské bytosti nemohou opravňovat k zákrokům, které jsou samy 
o sobě proti důstojnosti osob a proti mravnímu zákonu. Ani případný souhlas jednotlivců ta-
kové zákroky neospravedlňuje. Pokusy na lidských bytostech nejsou mravně oprávněné, po-
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kud jsou tyto bytosti vystaveny nepřiměřenému či neodvratitelnému nebezpečí života nebo 
riziku omezení jejich tělesné a duševní celistvosti. Pokusy na lidských bytostech nejsou v sou-
ladu s důstojností osoby, tím spíše, jsou-li prováděny bez jasného souhlasu dotyčné osoby 
nebo jejich blízkých, kteří jsou k souhlasu oprávněni.
 Transplantace orgánů – přenesení tkáně na jiné místo organismu téhož nebo jiného – 
není mravně přijatelná, jestliže dárce nebo jeho blízcí k tomuto rozhodnutí oprávnění, nedali 
jasný souhlas. 
 Transplantace orgánů je ve shodě s mravním zákonem a může být záslužná, jestliže těles-
né a duševní škody a nebezpečí, jimž se vystavuje dárce, jsou přiměřené dobru, o které se usi-
luje u příjemce. Je mravně nepřípustné způsobit přímo invalidní zmrzačení nebo smrt lidské 
bytosti, aby se tím třeba jen oddálilo úmrtí jiných osob. 
 19. století bylo ve znamení počátků a rozvoje vědy a techniky, bylo oslněno zázraky, které 
konala pára a elektřina a vidělo v nich vyřešení všech problémů světa a života a to bez Boha. 
Ale čím více léty v praxi života věda rostla a stroj ovládl člověka a stal se mu pánem, tím více 
se poznávalo, že věda a technika mají také zápornou stránku, že nevyřeší stávající problémy, 
ale dokonce, že problémy přidělávají, zvláště tenkrát, když nejsou pod mocí přirozeného a Bo-
žího zákona. Neboť hrubá síla plodí zase jen hrubost, násilí, rozvrat, bolest... Proto i zde musí 
vládnout duch nad hmotou, mravnost nad bezuzdnou svobodou, aby život byl v harmonii, 
řádu, pokoji, v lásce a v opravdovém pokroku.  P. Antonín Pospíšil 

v v v

RoK KŘTU – ČlověK Se STÁvÁ CHRÁmem dUCHA.
 Dar Ducha svatého, který jsme obdrželi při slavení iniciačních svá-
tostí, z nás činí chrám Ducha svatého: „Nevíte, že jste Boží chrám a že 
Duch Boží ve vás přebývá?“ (1 K 16). Chrám je pro každé náboženství 
místem, kde se člověk setkává s Bohem důvěrněji. Je znamením zvláštní 
přítomnosti Boží ve světě, místem modliteb a přinášení oběti. Ale nejen to. Písmo svaté obsa-
huje i obraz církve jako Božího chrámu, kde je každý pokřtěný jeho kamenem (1 P 2,5). „Bůh 
nechce přebývat v kamenných chrámech, ale v lidstvu. Život každého věřícího a celé církve je 
nejkrásnějším chrámem, který si vystavěl sám Bůh, aby v něm mohl přebývat a aby mu v něm 
byla podávána oběť lásky.“ (V. Boublík) Z kalendáře královehradecké diecéze

v v v

novÉ KniHY. olomoucké nakladatelství Refugium velehrad – Roma uvádí 
v těchto dnech na trh tři knižní novinky: 

Tomáš Špidlík: O povolání - Několik užitečných úvah
Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se vě-
nuje tématu Povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochyb-
nosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru 
života. 
Francesco De Lazzari: Eucharistický život svaté Kláry
Lázaro Iriarte: Svatá Veronika Giuliani - Závrať z Boží lásky
Veronika Giuliani (1660–1727), italská klariska-kapucínka, stigmatizo-
vaná mystička, cholerická osobnost paradoxně nepopsatelného klidu 

a veselí. Autor ve svém líčení uvádí nejnovější historické údaje nejnovějšího bádání živo-
ta světice.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 3. ČERVENCE NEJSOU UVEDENY, PROTOŽE FARNÍ INFORMA-
CE BYLY VYTIŠTĚNY Z DŮVODU PODNIKOVÉ DOVOLENÉ V TISKÁRNĚ V PŘED-
STIHU. 

PodHŮŘím JeSeníKŮ. Jednota Zábřeh zve všechny na 13. ročník 
turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím Jeseníků“. Pro ,,dálko-
plazy“ 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 Ka-
tolickém domě Zábřeh. 
 Informace: tel. 604 501 426 nebo kubicek.jana@seznam.cz

FARnoST zvole. Mše svatá v kostele svatých Jana a Pavla v Pobučí bude slavena 
v neděli 10. července v 15 hod.  P. František Dostál 

PozvÁní nA PoUŤ do mAleTínA. V kostele sv. Mikuláše v Maletíně bude slavena 
mše svatá v neděli 17. července v 15 hod.  P. František Eliáš

postřelmovsko postřelmovsko

v neděli 17. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (mi-
nule 4.630Kč) a kostela v Chromči (minule 2.360Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. 

v neděli 24. července bude v lesnici pouť. Lesničtí farníci oslaví svého patrona apoš-
tola sv. Jakuba při mši svaté v 9.30 hodin.  P. Vladimír Jahn

lošticko     lošticko     lošticko

Patron dobrých podnikatelů – bl. Hroznata. 
 14. července nalezneme v našem kalendáři taky jméno bl. Hroznaty. (laický bra-
tr, mučedník řádu Premonstrátů z kláštera v Teplé u Toužimi, * k.r. 1170 + 14.7. 1217 
u Aše). 
 O své zkušenosti podává svědectví jeden známý kněz: „Prosím ho o pomoc často 
tehdy, když mám nějaký záměr, který se může podařit, až když se ukáže odezva dalších, 
kteří se k podniku přidají, kteří se musí nutně připojit, aby podnik vyšel.“ Bohatství 
a z něho plynoucí spokojenost malých zemí, jako je třeba tato naše, nemá spočívat jen 

na gigantických podnicích, které vyrábějí auta a ocel, ale 
taky na solidních podnikatelích a malých firmách s růz-
norodým zaměřením. Stejně tak je to v budování přátel-
ství s Bohem. To nespočívá ve věhlasných a okázalých 
skutcích, ale především na „běžném a poctivém provozu” 
toho, co nám Boží prozřetelnost posílá. A to není málo, 
přátelé! Přeji vám i vaším záměrům, aby byly Bohu LIBÉ!  
  P. Pavel Kavec,CM, kaplan loštický
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