
1

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

24. 7. 2011
Ročník XVIII., číslo 29

17. 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.

 „Nebeské království 
je podobné pokladu 
ukrytému v poli. 
Když ho člověk najde, 
zakryje ho a s radostí 
nad ním jde, 
prodá všechno, co má, 
a to pole koupí.“                     Mt 13,44

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; 
skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, 
aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.       Amen

ŽALM 119    Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
1: 1 Král 3,5.7-12                              2: Řím 8,28-30                                 Ev: Mt 13,44-52
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503  
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí  25. července  Svátek sv. Jakuba, apoštola
Úterý 26. července  Památka sv.  Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Středa  27. července  Památka sv. Gorazda a druhů
Pátek  29. července  Památka sv. Marty 

PŘiJměTe PozvÁní do KoSTelA Sv. STAniSlAvA v HYnČině. Mši svatou 
budeme slavit tuto neděli 24. července v 15 hod.   P. František Dostlál

PoRCinKUle je tradiční pouť jejíž historie je spja-
tá s františkánským řádem, která se koná 2. srpna a je 
spojená s možností získat plnomocné odpustky. ve 
farním kostele sv. bartoloměje v zábřeze budeme 
slavit svátek PoRCinKUle s otcem lvem, který je 
členem kapucínského řádu. mše svaté budou v úte-
rý 2. srpna. v 9.40 a v 16.00 hod. liturgii mší sva-
tých bude doprovázet dechový orchestr zUŠ z ve-
selí nad moravou, který vede Jiří Štica.     
 Ze spisu bratra Tomáše z Celana. Ve velké úctě 
a bázni mějte místo, kde přebývá Bůh. Boží služebník 
František, postavou nevzhledný, duchem pokorný, který 
chtěl vždy být „menším“, vyvolil si za pozemského živo-
ta pro sebe a svoje bratry „dílek, kousíček“ země. Něco 
ze země a na zemi musel mít – jinak by býval nemohl 
Kristu sloužit. Božím úradkem dostali tuto „porciunku-
li, údělíček“ ti, kdo na zemi nechtěli mít nic. Na tomto 
kousku země byl postaven kostelík ke cti Panny a Matky, která si pro svou jedinečnou poko-
ru zasloužila být po svém Synu královnou všech svatých. Zde se narodil Řád menších bratří, 
zde se rozrostl jako nádherná stavba na skálopevném základu.
 Toto místo bylo světci nad jiná místa milé. Bratřím přikázal, aby je vždy měli ve zvlášt-
ní úctě. Chtěl, aby toto místo bylo jakoby zrcadlem řádu, vždy spravováno v pokoře a nej-
větší chudobě. Vlastnické právo ponechával jiným, pro sebe i své spolubratry měl jen právo 
užívání. Zde se ve všem zachovávala nejpřísnější kázeň mlčení, práce i jiných předpisů ře-
hole. Bez ustání, ve dne v noci věnovali se zde bratři Boží chvále. A andělský život u Por-
ciunkule šířil podivuhodnou vůni. František sice věděl, že do nebeského království lze vejít 
z každého místa na zemi, že se vyvoleným všude udílí Boží milost. Věděl však také, že kos-
telík Panny Marie je zvlášť milostiplným místem, které je vyznamenávané častější návště-
vou nebeských duchů. Mnohokrát proto říkával bratřím: „Synové moji, hleďte, abyste toto 
místo nikdy neopustili! Kdyby vás jednou stranou vyhnali, druhou se vraťte zpět, protože 
toto místo je vskutku svaté a je Božím stánkem.
 Zde nás Nejvyšší rozmnožil, když nás bylo jen pár, zde osvítil srdce svých chudých svět-
lem své moudrosti, zde zapálil naši vůli ohněm své lásky. Zde dostane každý, kdo v pokoře 
srdce prosí, oč žádá. Kdo na tomto místě chybuje, bude přísněji potrestán. Proto, mojí syno-
vé, mějte velkou úctu k tomuto místu Božího přebývání a chvalte zde Boha z celého srdce, 
s radostí a zpěvy!“
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vARHAnní mARATon
 Jako v minulých letech i letos se o víkendu od pátku 5. do ne-
děle 7. srpna sjedou na faru v Zábřeze mladí varhaníci z různých 
koutů republiky ke společnému pobytu a předávání zkušeností 
ve hře na varhany.
 Vrcholem setkání bude v sobotu 6. srpna od 16 hod. varhan-
ní koncert v Pobučí a od 19 hod. v Zábřeze. V neděli se varhaníci 
zúčastní liturgie, kterou doprovodí varhanní hudbou.  

                                                   P. František Eliáš

PoUTě
v O první sobotě v měsíci, 6. srpna jste zváni na pouť do Koclířova. 
Odjezd z Valové v 11.30 hod., přihlášky do 3. srpna. Vše ostatní za ob-
vyklých podmínek. 
v V neděli 21. srpna zveme všechny Orly a příznivce na oRelSKoU 
PoUŤ na Svatý Hostýn. Odjezd z Valové v 6.00 hod, cena 250 Kč (au-
tobus vyjede až nahoru). Přihlášky do 15. srpna.  
 Ludmila Korgerová 583 414 512, 732 805 427

Ohlášky
V sobotu 30. července v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze

přijmou svátost manželství
Tomáš Velzel ze Zábřeha a Lucie Wágnerová z Rovenska

V sobotu 6. srpna v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Svébohově
přijmou svátost manželství

Mgr. Ondřej Černý ze Zábřeha a Mgr. Kateřina Rezková z Chýnova. 

vRŠKY od PlASTovÝCH lAHví PomÁHAJí. Charita Zábřeh již téměř 
1,5 roku sbírá vršky od PET lahví. Jen v loňském roce prošlo v třídírně na 
Valové rukama 43 lidí v hmotné nouzi celkem 2,4 tuny malých barevných 
vršků. Na pouhý jeden kilogram je nutné nasbírat téměř 400 vršků. Veřej-
ná sběrná místa, kde mohou lidé vršky odevzdávat, jsou např. v Zábřehu na 
Charitě a v průčelí kostela sv. Bartoloměje, na obecních úřadech Písařov, Ro-
vensko, Hynčina, v kostele ve Zvoli, v tatenické prodejně Konzum. Mnoho jich je také zříze-
no neveřejně – např. různě po školách, v jídelnách či restauracích. Nejvzdálenějším „dárcem“ 
byl zatím pražský hotel Alcron. Velké poděkování patří skautskému oddílu „Hledači“ ze Štítů 
a z Horních Studének, kteří mezi svými členy vyhlásili několikaměsíční soutěž ve sběru plas-
tových vršků a zábřežské Charitě předali celých 68 kg. Skautská družina „Studýňáci“ mezi se-
bou vysbírala 38 kg a svůj dar dokonce zástupci vlčat a světlušek sami do Zábřehu i dovezli. 
Kromě toho, že Charita našla trvalou smysluplnou a celoroční činnost pro problémové a po-
třebné občany, je pro Charitu důležitý i aspekt, týkající se životního prostředí. K hospodaření 
s odpady i využití surovin je nutné přistupovat odpovědně a s rozmyslem. 
P.S. Přesto, že je tento projekt vlastně závislý na spotřebě nápojů v plastových lahvích, upo-
zorňuje Charita i na to, že je určitě vhodnější kupovat nápoje ve vratných lahvích.                    
    Z tiskové zprávy Charity Zábřeh – redakčně zkráceno. 
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UČíCí Se CíRKev – 
bŮH UČinil vŠe, AbYCHom doŠli SPÁSY – PŘedURČení 
S odkazem na 2. čtení Řím 8, 28-30: Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milu-
jí Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Které předem vyhlédl, ty také předem ur-
čil, aby přijali podobu jeho Syna, tak aby byl prvorozený mezi mnoha bratřími; které předem 
určil, ty také povolal; které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také uvedl do 
své slávy.
 „Bůh stvořil člověka, aby 
byl jeho obrazem“(Gen 1,27). 
Dal mu rozum a svobodnou 
vůli. Přijal ho do svého spole-
čenství s vyhlídkou na plné a 
blažené spolužití v místě a sta-
vu nebe. Člověk si to však měl 
zasloužit (pro sebe i pro celé 
lidské pokolení). Nestalo se 
tak, had svedl ženu a ta svého 
muže. Nedůvěra v Boha a neposlušnost zatížila jejich život a zvrátila Boží plány s člově-
kem. Svým hříchem ztratili Boží příslib nebe pro sebe i pro všechno lidstvo. Bůh však ve 
své lásce znovu umožnil každému lidskému tvoru dojít spásy, věčného cíle.
 Ve vztahu k tomuto životnímu, blaženému cíli vyvstává otázka, zda spása člověka je vý-
sledkem jeho svobodného jednání podle směrnic Boha, anebo zda Bůh jedny, a to bez jejich 
vědomí, k tomu předem určil a druhé zase předurčil k věčnému zavržení. O vyřešení toho-
to problému se v dějinách církve a křesťanství vedly občas tuhé spory. Jde o otázku Božího 
předurčení.
 Nejprve – co je to vlastně SPÁSA? Spása v náboženském smyslu slova je: záchrana, vy-
svobození, vnitřní uzdravení, Boží odpuštění, duchovní obdarování. Původcem spásy lidu 
je Ježíš Kristus. Svým životem, zejména svým utrpením a smrtí na kříži - svou zástupnou 
rolí za nás hříšné lidi. Pojem spása souvisí s pojmem vykoupení, jehož cílem je odpuštění 
hříchu, smíření s Bohem a duchovní obnova člověka. Ježíš Kristus jako člověk a Bůh zastu-
poval lidské pokolení a podal svému nebeskému Otci nekonečné zadostiučinění za hřích 
Adamův a za hříchy všeho lidstva. Tím byla všemu lidstvu dána možnost opět získat mi-
lost ztracenou hříchem Adamovým, dosáhnout odpuštění osobních hříchů a dospět k bla-
ženému patření na Boha v nebi.
 Co je to PŘEDURČENÍ? Je to věčné Boží ustanovení o věčném údělu všech lidí i kaž-
dého jednotlivce. Tedy otázka věčné spásy anebo věčného zavržení. Pravověrné pojetí 
předurčení je chápáno tak, že předurčení neruší lidskou svobodu a respektuje u každého, 
co sám chce. Bůh tedy neodnímá člověku svobodnou vůli a nikdo bez těžké viny tento bla-
žený věčný cíl neztratí. Bůh dává každému dostačující milosti, aby dosáhl věčné spásy. Ale 
záleží jen na člověku samém, zda těchto milostí využije anebo je odmítne. Bůh ve své vše-
vědoucnosti ví, co člověk s těmito Božími dary udělá, nelze však říkat, že Bůh jednoho určí 
ke spáse a druhého k zavržení. Na každého se vztahuje výzva a úkol: „Člověče, dělej tak, 
abys byl spasen, neboť to chce Bůh i pro tebe!“ Bůh chce, abychom k dosažení spásy při-
spívali také svými osobními silami a zásluhami. Je jako lékař, který chce zdraví nemocného 
a dělá pro to všechno, ale zároveň chce, aby pacient užil léky a tak dosáhl zdraví. Musíme 



5

pevně důvěřovat v Boha, když s jeho milostí spolupůsobíme. On, který v nás začal svou 
milostí dobré dílo, jej také dokoná, to je, přivede nás do věčné spásy (Srov Fil 1,6 - a jsem si 
jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista).
 Krajní, extrémní podobou předurčení je přesvědčení, že Bůh o některých lidech roz-
hodl, že budou věčně zavrženi, bez přihlédnutí k jejich odpovědi na nabídku spásy.
Opačným extrémem byla např. nauka (pelagianismus) irského mnicha Pelagia, rozšíře-
ná na přelomu 3. a 4. století, podceňující Boží pomoc a zdůrazňující sebeovládání na ces-
tě k dokonalosti s přesvědčením, že si člověk může věčnou blaženost zasloužit dobrými 
skutky. S pelagiány těžce polemizoval sv. Augustin. Pelagianismus byl odmítnut na konci-
lu efezském r. 431.
 Bůh jako vševědoucí ví už dopředu, jak kdo naloží s jeho milostí a jeho pomocí na ces-
tě ke spáse. Proto mohl sv. Pavel říci z pohledu Božího ex post -, že Bůh všechny lidi povo-
lal ke spáse, ale předem věděl, že mnozí spásy nedojdou. 
 Celá záležitost předurčení je veliké Boží tajemství, které my lidé plně nepochopíme 
ani nerozřešíme. Tak se mi zdá, že i naši teologové se od této otázky odtahují. Těžko jsem 
hledal v teologických knihách pohled na tento problém. Dokonce tak velký teolog jako je 
profesor Václav Wolf ve své knize Syntéza víry, ač v ní na 20 stránkách široce rozebírá nau-
ku o posledních věcech člověka, se ani slůvkem nezmiňuje o otázce předurčení a podobně 
i rejstřík Katechismu katolické církve. Ano, je to opravdu pro nás lidi velké Boží tajemství. 
Nedokážeme pochopit působení všeobecné spasitelské Boží vůle v kontextu s lidskou svo-
bodou („...které předem určil, ty také povolal, které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospra-
vedlnil, ty také uvedl do své slávy. Řím 8,30)
 Na internetu se mi dostal do rukou rozbor předurčení – asi z prostředí protestantské-
ho. Mluví se o „podvojném předurčení“. Podle mého skromného názoru nám může být 
přiblížením, co předurčení vlastně je. Autor toho rozboru rozděluje předurčení do dvou 
skupin.
 Pozitivní Boží usnesení je, že Bůh aktivně a pozitivně zasahuje do lidských srdcí. Pozi-
tivní Boží usnesení je jeho záměr pro zdar Božího království a Jeho dobrá práce. Vše dob-
ré, co člověk dělá, je Boží zásluha a sláva. Dodal bych; a člověk s Bohem spolupracuje a tak 
dochází věčného nebe.
 Negativní Boží usnesení je skutečnost, kdy je Bůh pasivní, nezasahuje do lidských srd-
cí, přechází je a ponechává přirozené lidi na pospas jejich vlastní vůli. Dá jim více „svobo-
dy“, což se projeví jejich vyšším sebezotročením a závislostí na zvrácených touhách. Bůh 
v jejich srdcích zlo nebo nevíru netvoří, nikoho nenutí hřešit. Vše zlé, co člověk dělá, je 
jeho vlastní vina, hanba a zodpovědnost – a tím i jeho věčné zavržení.   P. Antonín Pospíšil

RoK KŘTU – neoFYTi A mYSTAGoGie
Církev označuje nové křesťany výrazem neofyti tj. „nové výhonky“. 
Tento výraz, užívaný ve starověké církvi, poukazuje na křehkost a 
současně novost. Křehkost, protože mladý výhonek má ještě dale-
ko do vzrostlého stromu, který přináší ovoce. Je třeba nalézt příznivé místo, kde se ujme, 
a nabídnout mu náležitou pomoc. Člověk právě pokřtěný je již křesťanem a přitom jako 
především nový výhonek potřebuje čas a péči, aby se plně stal tím, kým již je; aby si osvojil 
všechny důsledky kroku, který právě udělal. 
  Převzato z kalendáře královéhradecké diecéze
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červenovodsko     červenovodsko
Sbírky z neděle 17. července: Červená Voda 1.370; Písařov 3.090; Jakubovice 670 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

PoUTě:
v V neděli 31. 7. ve 14.00 hod. jste srdečně zváni na pouť do Janoušova – kaple sv. Anny.
v V neděli 7. 8. v 10.30 hod. jste srdečně zváni na pouť na Křížovou horu u Červené Vody 
– Proměnění Páně.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 17. července: Mohelnice 4.279 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Petr Šimara

lošticko     lošticko     lošticko  
 Volit v životě to správné... Ve známé pohádce o kouzelné rybce měl 
rybář možnost zvolit si tři přání. Kdybychom tu možnost měli, co bychom 
volili? V prvním čtení dnešní neděle měl podobnou možnost král Šala-
moun: vybrat si, čím jej má Bůh obdařit. Nežádal ani bohatství ani dlou-
hý věk, ani život nepřátel. Chtěl moudrost, přál si chápat právo. Hodnoty, 
které jsou bohatstvím Božího království. Jan Werich jednou prohlásil, že 
zná stoleté mladé a třicetileté starce. Pro některé stoleté lidi je život pří-
liš krátký, zatímco mnozí třicetiletí jsou již důsledkem užívání života pře-
stárlí. Zdá se jim, že žijí moc dlouho a nemají světu co říci. 
Lidský život má jediný smysl a cíl. Najít ten pravý poklad, který Bůh pro 
nás skryl v tomto světě a který nelze vidět lidskýma očima, ale který je tak vzácný a skvělý, že 
stojí za to všechno opustit, všeho se vzdát a namáhat se pro něj...
 Tuto úžasnou skutečnost – nalezení pravého pokladu bude v závěru letošního července 
prožívat i sestra Prokopa Martina Pyšná z Loštic: 
 Česká provincie milosrdných sester svatého Kříže nám všem s radostí oznamuje, že 
dne 30. 7. 2011 při mši svaté v 10 hod. složí v kapli Sv. Kříže v Kroměříži své věčné sliby. 
 Sestře Prokopě gratulujeme a na přímluvu Panny Marie všichni vyprošujme radost z ob-
jevování pokladu nejvzácnějšího... Ať tě, Martinko, provází Boží požehnání a ochrana sv. Pro-
kopa.  P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 19 června: Lubník 670; Tatenice 1.760; Hoštejn 750 Kosov 720 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

změnY mŠí SvATÝCH: 
v v neděli 31. července nebude sloužena mše svatá, bude s nedělní platností v sobotu 30. 
července v 18 hod. 
v poutní mše sv. v Hoštejně v 9.00 a v 10.30, požehnání 14.00 hod.

štítecko štítecko štítecko
Sbírky z neděle 17. července: Cotkytle 940; Horní Studénky 950 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                               P. Stanislav Suchánek
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PěŠí PoUŤ zA UmělCe 2011 – PRoGRAm ve farnostech našeho děkanátu
Úterý 26. července moHelniCe
18.00  mše sv. ve farním kostele sv. Tomáše z Canterbury
18.45  farní kostel sv. Tomáše z Canterbury, REYNKARNACE je literární pořad zhudebně-

ných básní Bohuslava Reynka spolu s autorskou tvorbou Petra Hudce a Petra Číhala
19.30  povídání s hudebními interprety o Bohuslavu Reynkovi a jeho básních, ale také o au-

torské tvorbě interpretů
Středa 27. července HoŠTeJn 
18.00  mše sv. ve farním kostele sv. Anny
19.00  komentovaná projekce krátkometrážních animovaných filmů: 
 Alison de Vere: MR. PASCAL 
 Frédéric Back: MUŽ, KTERÝ SÁZEL STROMY
Čtvrtek 28. července ŠTíTY
17.00  mše sv. ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
Pátek 29. července ČeRvenÁ vodA
18.00  mše sv. ve farním kostele sv. Matouše
19.00  komentovaná projekce krátkometrážního filmu Drahomíry Vihanová: DENNĚ 

PŘEDSTUPUJI PŘED TVOU TVÁŘ

ARCibiSKUPSTví olomoUCKÉ vyhlašuje FoToGRAFiCKoU SoUTěŽ
 V r. 2013 oslavíme 950 let od obnovení morav-
ského biskupství v Olomouci r. 1063. K tomuto jubi-
leu připravujeme reprezentativní knihu o dnešní di-
ecézi, jejich dějinách i současném životě. Nosnou část 
knihy budou tvořit Vaše fotografie vybrané v soutěži. 
Soutěžit může každý, kdo odevzdá fotografie formá-
tu minimálně 15 x 18 v papírové formě kancléři ku-
rie (Biskupské nám. 2, Olomouc), nebo e-mailem na 
kancler@arcibol.cz ve formátu jpg a dá zpětný kon-
takt, uvede autora, popíše fotografovaný objekt.
OKRUHY TÉMAT: 1. Historie diecéze – památky, 
osobnosti, události. 2. Posvěcená krajina – sochy, 
kříže, kapličky, kostely, místa spojená s životem a 
působením světců či kandidátů blahořečení. 3. Sou-
časný život církve – liturgie, pastorace dětí, mláde-
že, rodin, seniorů a nemocných, život církevních hnutí a společenství, řeholí, semináře, život 
kněží, církevní školy, církevní nemocnice, práce Charity, církevní umění, hudba a zpěv. Mimo 
soutěž je možné pro knihu nabídnout mimořádně zajímavé historické fotografie.
Termín odevzdání do 31. 12. 2011

PoSlední volnÁ míSTA!
AWER TOUR SPOLEČNĚ S ŘÍMSKOKATOLICKOU FARNOSTÍ VELKÉ LOSINY Vás zvou: 
na mariánskou pouť mAdRid – FATimA, SAnTiAGo de ComPoSTelA, lURdY v ter-
mínu 22. – 31. 8. 2011. 
Kombinovaná doprava – letadlo a autobus, cena 13.000 Kč. 
Přihlášku a podrobné informace v kanceláři AWER TOUR Zábřeh, Farní 1; tel. 583 418 297, 
mobil 731 626 506, případně u P. Milana Palkoviče 583 248 333, mail: m.palkovic@seznam.cz.
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Sbírky z neděle 17. července: Zábřeh 9.230; Jedlí 2.000; Svébohov 2.300; Klášterec 2.090; 
Zvole 4.020; Maletín 790 Kč. DARY Zvole – dar na kostel 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

AdoRAČní den FARnoSTi Jedlí. V pondělí 25. července bude 
adorační den farnosti. Začneme v 8.00 hod. ve farním kostele sv. Jana 
Křtitele Mší Svatou. Možnost k modlitbě a adoraci Nejsvětější Svátos-
ti bude až od 15 hod., kdy adorační den bude ukončen Mší Svatou za 
farnost.                                                                                  P. Lev Eliáš

PozvÁní nA PoUŤ Ke Sv. Anně do HoŠTeJnA. Při-
jměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Ta 
letošní se koná v neděli po svátku sv. Anny, tedy 31. července. 
První poutní mše začíná v 9.00 hod. a celebrovat ji bude pře-
vor kláštera karmelitánů u Pražského Jezulátka P. Petr Šleich, 
který zároveň pro náš kostel přiveze kopii sošky Pražského 
Jezulátka. Začátek druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem 
bude opět otec P. Šleich, koncelebrovat bude hoštejnský farář 
P. J. Přibyl. Odpoledne ve 14.00 hod. bude slavnostní požeh-
nání, po kterém nás P. Šleich seznámí s historií i současností 
Pražského Jezulátka. 
Stejně jako každý rok zveme všechny maminky, babičky, ale 
i celé rodiny. Přijďte oslavit svátek sv. Anny babičky našeho 

Pána a maminky Panny Marie. Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny a poděkovat za 
požehnání, kterého se Vám již dostalo. A přijďte přivítat Pražské Jezulátko, kterému se náš 
kostel stane domovem. Vy starší s sebou vezměte i své děti a vy mladší doprovoďte své ro-
diče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na pouť vydat nemohli. Sbírky z obou mší bu-
dou použity na zaplacení nákladů spojených se zakoupením a umístněním Jezulátka.  
 P.S. Přímo u kostela bude stánek s nabídkou křesťanské literatury. 
   Srdečně zvou farníci z Hoštejna

SvědeCTví o PomoCi PRAŽSKÉHo JezUlÁTKA
 Svědectví o pomoci Dítěte Ježíše – Pražského Jezulátka by vydala 
na tlustou knihu. Svědectví o zázračných uzdraveních a vyslyšených 
modlitbách nekončí někde v minulosti, ale jsou známa i dnes. Tato 
svědectví vydávají nejvíce cizinci, protože tam je Pražské Jezulátko 
uctíváno mnohem více než u nás. Od 20. století bychom mohli svě-
dectví o zázračném působení Pražského Jezulátka rozdělit do několi-
ka skupin. V první a druhé skupině jsou svědectví o zázračné pomoci 
Jezulátka vojákům a civilistům v první a druhé světové válce. Do tře-
tí skupiny můžeme zařadit bezdětné manželské páry, které si přímo 
u Pražského Jezulátka nebo modlitbami ve svých domovech vyprosili 
narození potomka. Do Prahy pak přijíždějí i s dětmi poděkovat za tuto milost. Velmi ob-
sáhlá je čtvrtá skupina zázračných uzdravení z různých nemocí. V páté skupině je to pomoc 
Jezulátka v rozmanitých oblastech života. 
Zpracováno podle knihy – „Malá knížečka o Pražském Jezulátku“. Mgr. Luděk Diblík


