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Ročník XVIII., číslo 32

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

Poutní SVátoStné PožeHnání
Ve 14.30 HoD. Ve SVéboHoVě

Ježíš řekl: 
„ženo, 
jak veliká je tvá víra! 
Ať se ti stane, 
jak si přeješ.“ 

Mt 15,28

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 Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.      Amen

žALM 67  Ať tě, bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
1: Iz 56,1.6-7                               2: Řím 11,13-15.29-32                             ev: Mt 15,21-28
 

ordinárium: latinské č. 509, příště olejníkovo č. 502
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 15. srpna  SLAVnoSt nAnebeVZetí PAnnY MARIe
Úterý 16. srpna  památka sv. Štěpána uherského
Čtvrtek 18. srpna památka sv. Heleny 
Sobota 20. srpna  památka sv. bernarda, opata a učitele církve 

tuto neděli 14. srpna jste zváni do Svébohova nA PouŤ K PAn-
ně MARII nAnebeVZAté. Mše svaté v 7.30 a v 10.30 hod., svá-
tostné požehnání ve 14.30 hod. Po požehnání připravila místní 
schola k mariánskému svátku krátký koncert s názvem MARIA 
oRoDuJ ZA náS. 

v zábřeze budeme slavit nAnebevzeTí PAnnY mARie 
v pondělí 15. srpna při mši svaté v 9.40 v kostele sv. bartolomě-
je a v 18.00 hod. u Šubrtovy kaple.                    P. František Eliáš

 
Sv. bARToloměJ - PATRon FARnoSTi zÁbŘeH

v AdoRAČní den FARnoSTi zÁbŘeH. Far-
nost Zábřeh se připravuje na adorační den farnosti, kte-
rý bude přímo v den svátku patrona farnosti sv. bar-
toloměje ve středu 24. srpna. Adorační den začne mší 
svatou v 9.40 hod. a bude pokračovat adorací do 18.00 
hod., kdy bude završen slavením mše svaté především 
pro ty, kteří se nedostanou do kostela v dopoledních ho-
dinách. 
 Po dobu celodenní adorace bude kostel otevřen pro 
všechny, kteří se chtějí v modlitbě spojit se společen-
stvím, které adoraci povede a zároveň předkládat Pánu 
své vlastní modlitby nejenom proseb, ale i díků a chval. 
Rozpis společenství, která adoraci povedou, je ve vývěs-
ce kostela.  P. František Eliáš a P. František Dostál
v ÚKlid KoSTelA Sv. bARToloměJe před zábřežskými hody bude ve čtvr-
tek 25. srpna od 7.30 hod. Protože je nutno uklidit oratoř a prostory kolem ní, žádáme 
o účast mladší ženy a dívky. Zároveň prosíme, aby ochotní muži pomohli s úklidem ve 
výškách už v pondělí 22. srpna po mši svaté.  Ludmila Korgerová
v PATRoCiniUm A HodovÁ SlAvnoST v zÁbŘeze. V neděli 28. srpna bude 
první mše svatá slavena v 6.55 hod. V 8.30 hod. doprovodí slavnostní liturgii dechový 
orchestr ZuŠ z Veselí nad Moravou, pod vedením Jiřího Štici. také svátostné požehnání 
ve 14.30 hod. v kostele sv. bartoloměje doprovodí dechový orchestr z Veselí nad Mora-
vou.  P. František Eliáš
v vÝSTAvU boHoSlUŽebnÝCH oděvŮ připravilo na zábřežské hody Farní mu-
zeum Zábřeh. expozice starých ornátů a dalších mešních rouch bude k vidění v neděli 
28. srpna od 8 do 8.30 hod. a od 9.30 do 12.15 hod. Výstava bude na věži instalována celý 
podzim.                                     Za Farní muzeum Zábřeh Petr Krňávek
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KAToliCKÝ dŮm 
v Pozor změna. u výletu do Adršpachu plánovaného v rámci prázdninového putová-
ní s Metodějem na 19. srpna, se mění doba odjezdu. upozorňujeme, že je nutné dostavit  
se na nádraží ČD namísto původně plánovaného času, již v 06.30 hodin.
v Putování s metodějem. Pro velký zájem, kdy jsme zdaleka nemohli uspokojit všech-
ny zájemce o výlet do Strážnice s návštěvou Slováckého skanzenu a s projížďkou po ba-
ťově kanálu, budeme tento výlet opakovat v sobotu 17. září. Zájemci, hlaste se co nejdříve 
u paní Hedrichové na telefonu 732 552 732.
   Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

Zveme na víkend pro osamělé ženy „V MÉ SLABOSTI JE SÍLA II, v termínu 16. – 18. září 
2011 na faru do Velkých Losin. 
Program: setkání s bc. marcelou Řezníčkovou (pro děti bude během povídání paralelní 
program, vycházky do okolí, tvořivý program aj..) 
 Kontakt: rodinazabreh@gmail.com, Monika Sikorová, tel.: 737 517 102. 
   Pořádá Děkanátní centrum Rodina v akci a Centrum pro rodinu Šumperk

PozvÁnKA do dloUHomilovA. Farnost Dlouhomilov a Myslivec-
ké sdružení Dlouhomilov srdečně zvou všechny myslivce a přátele mysli-
vosti na tradiční MYSLIVeCKou PouŤ, která se koná v sobotu 20. srp-
na 2011. 
Začátek je ve 12.00 hod. v prostorách obecního klubu v Dlouhomilově. 
V 15 hod. začíná u kapličky na Skalce poutní mše svatá, při které vzpo-
meneme na všechny zemřelé myslivce a lesníky. Při ní zazní Svatohuber-
ská mše v podání trubačů ze Zábřeha a mužského sboru Řádu sv. Hu-
berta. 
Po celý den budou pro vás připraveny speciality myslivecké kuchyně.
 Za nepříznivého počasí bude mše svaté ve farním kostele Všech svatých 
v Dlouhomilově.    Pavel Bartoš – předseda MS

FARnoST KlÁŠTeReC. 
*  obec olšany ve spolupráci s Římskokatolickou farností Klášterec pořádá v pátek 19. 
srpna v 19 hod. v kostele Zvěstování Panny Marie v Klášterci koncert ŠtěPánA RAKA. 
Vstupné 100 Kč. 
*  Jeden z kláštereckých zvonů, který nese jméno Vojtěch, je od úterý 9. srpna poháněn 
elektromagnetickým lineárním motorem. Zvonění je automatizováno. 

PoUTě nA vŘeSovÉ STUdÁnCe 
K PAnně mARii boleSTnÉ. 
 První pouť v sobotu 27. srpna bude tradičně uzavírat prázdniny. 
Mše svatá bude jako obvykle slavena pro poutníky ve 14.30 hod. Za 
14 dní na to, v sobotu 10. září také ve 14.30 hod., následuje hlavní 
poutní bohoslužba .                              
                                                                          P. František Eliáš
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UČíCí Se CíRKev – PRozŘeTelnoST boŽí A mRAvní zlo - HŘíCH
S odkazem 2. čtení Řím 11,13-25;29-32 a KKC 1846-1876

Prozřetelnost boží ve vlastním a kladném slova 
smyslu je pokračováním boží tvůrčí činnosti ve svě-
tě, zejména v podobě péče o svět, řízení běhu všech 
věcí i lidí k cíli, jímž je oslavení boha a spása lidí, 
případně obnova všeho tvorstva.
neznat tuto pravdu a prohřešovat se proti ní slo-
vem, činem, ano i myšlenkou je úkon, kterému říká-
me hřích. HŘíCH je provinění proti rozumu, prav-
dě a správnému svědomí; je to přestupek proti pra-
vé lásce k bohu a k bližnímu, způsobený zvráceným 
lpěním na určitých věcech. Hřích zraňuje lidskou 
přirozenost a vážně narušuje lidskou solidaritu. byl 
definován jako „slovo, skutek nebo touha proti věč-
nému zákonu“. V tomáškově katechismu je tato de-
finice; „Hřích je vědomé a dobrovolné přestoupení 
zákona božího“.

Hřích je urážka boha, vzpírá se boží lásce, je neposlušností a vzpourou proti bohu. Sv. 
Augustin: „Hřích je sebeláska až k pohrdání bohem“. Je to vada na náležitém usměrnění 
lidského skutku vůči věčnému zákonu.
 RoZMAnItoSt hříchu je veliká: hřích prvotní, dědičný, hřích osobní. 
 LeHKÝ HŘíCH, všední, malý, přestoupení zákona božího ve věci méně důležité, ale 
bez plného vědomí nebo plného souhlasu. nezbavuje člověka nadpřirozeného života, 
milosti posvěcující, ponechává lásku k bohu naživu, jen ji uráží a oslabuje.
 těžKÝ HŘíCH, smrtelný - vážné přestoupení zákona božího ve věci důležité s pl-
ným vědomím a se svobodným souhlasem vůle. Smrtelný hřích ničí v srdci člověka lás-
ku, těžkým porušením božího zákona odvrací člověka od boha, který je jeho posledním 
cílem a jeho blažeností, a to tím, že dává přednost nižšímu dobru před bohem. boží mi-
losrdenství nezná sice hranic, když však je někdo vědomě a dobrovolně odmítá přijmout, 
odmítá odpuštění vlastních hříchů a spásu nabídnutou Duchem svatým, v tomto přípa-
dě se jedná o RouHání proti Duchu svatému. taková zatvrzelost může vést k defini-
tivní nekajícnosti a k věčné záhubě. (Viz Mar 3,29).
 HŘíCHY Do nebe VoLAJíCí - jsou ty, o kterých praví Písmo svaté, že volají do 
nebe o pomstu, to je, že přímo vyzývají boha, aby takového hříšníka potrestal. Jsou to: 
úmyslná vražda - sodomský hřích - utiskováni chudých lidí, vdov a sirotků - zadržování 
nebo ujímání mzdy dělníkům.
 HŘíCHY PRotI DuCHu SVAtéMu. Hřešit úmyslně proti Duchu svatému (lidé 
před potopou, byli upozorňováni, vyzýváni) - zoufat nad milosrdenstvím božím (Jidáš) 
- odpírat poznané křesťanské pravdě (židé za času Krista Pána) - nepřát a závidět bliž-
nímu milosti boží (Kain) - mít zatvrzelé srdce k spasitelnému napomínání (farao) - se-
trvávat tvrdošíjně v nekajícnosti až do smrti (lotr po levici Ježíše).
 C1Zí HŘíCHY -jsou to hříchy, na kterých je účasten ještě někdo jiný... Cizího hříchu 
se dopouští; kdo jinému ke hříchu radí - kdo jinému hřích přikazuje - kdo k hříchu ji-
ného svoluje - kdo jiného k hříchu navádí - kdo hřích jiného vychvaluje - kdo k hříchu 
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jiného mlčí - kdo hřích jiného netrestá, ač je povinen - kdo bere podíl na hříchu - kdo 
hřích jiného hájí. 
 tak hřích dělá z lidí spoluviníky druhých a působí, že mezi nimi vládne žádostivost, 
násilí a nespravedlnost. 
 Hříchy vedou ke vzniku společenských poměrů, které jsou v protikladu k boží dob-
rotě. Struktury hříchu jsou výrazem a důsledkem osobních hříchů. Každý hřích je nejen 
osobním skutkem, ale může být i skutkem sociálním, společenským. Přivádí své oběti 
k tomu, aby samy páchaly zlo. Ale nakonec kořen všech hříchů je v lidském srdci. Dru-
hy hříchů a jejich závažnost se měří hlavně podle jejich předmětu (zabíjet slovem – po-
mlouvat, je méně závažné než zabíjet skutkem)...
 HŘíCH SVAtoKRáDeže. Svatokrádež je zneuctění posvátné věci nebo osoby nebo 
místa. Sem patří i nehodné svaté přijímání a udělování svátostí. Rovněž do této kategorie 
hříchů patří svatokupectví (za peníze nebo jiné hodnoty získat úřad, či něco hodnotné-
ho v církvi).
 Vypravuje se, že svatá blanka říkávala svému synu Ludvíkovi, pozdějšímu králi fran-
couzskému: „Synu můj, víš, že tě miluji. A přesto bych tě raději viděla mrtvého, než abych 
slyšela, že ses dopustil hříchu těžkého.“ tato slova si vzal Ludvík opravdu k srdci, věrně 
sloužil bohu i vlasti a stal se svatým. I my vždy pamatujme; raději zemřít než těžce zhře-
šit. A kdybychom byli tak nešťastni, že bychom přece upadli do těžkého hříchu, ihned 
vzbuďme dokonalou lítost nad tímto hříchem, co nejdříve jděme ke svátosti smíření 
a v budoucnosti buďme opatrnější.
 I každému z nás platí napomenutí, které dal tobiáš svému synu: „Po všechny dny 
svého života měj na paměti boha a varuj se, abys nikdy nesvolil ke hříchu a nezanedbal 
přikázaní Hospodina, našeho boha.“ (tob 4,6). A jak to říká lidová zkušenost? „Jako 
před hadem utíkej před hříchem, nechceš-li, aby tě uštknul!“   P. Antonín Pospíšil

TReFA vedle. První křesťané nazývali hřích slovem hamartia. byl to termín převzatý 
ze světského života. Hamartia byla situace lukostřelce, který se netrefil do terče. Dnes-
ka bychom tedy mohli místo slova „hřích“ použít slovo „vedle“. Hamartia je tedy situace 
člověka, který míjí svůj cíl. 
eXiSTUJe Jedno míSTo, Kde Se lze SKRÝT PŘed boHem… Augustin s jemnou 
ironií nabízí jednoduché řešení: „Jediným místem, kde je možné se před bohem skrýt, je 
boží náruč“. největším Jidášovým hříchem nebyla zrada Ježíše Krista, ale jeho nedůvěra 
v možnost odpuštění, která pak skončila zoufalstvím a sebevraždou.  www. vira.cz

RoK KŘTU – STvoŘení vodY A PoToPA. 
 Před křtem vodou probíhá žehnání vody. Důsledky událostí při-
pomínaných v modlitbě se vztahují na každého pokřtěného člově-
ka: „...už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami, vložil 
jsi, bože, do vody život a požehnání.“ (podle Gn 1) „A když jsi v přívalech potopy zničil 
hřích, stala se voda znamením nové spravedlnosti a nového života.“ tento text se vzta-
huje k noemovi, který byl zakladatelem rodiny lidí věrných bohu. bůh s ním uzavřel 
smlouvu (Gn 9,8-17). Voda ve svátosti křtu smývá všechno špatné, neboť Kristus zachrá-
nil i ty, kteří za časů noemových neuposlechli. (1 P 3,18-22) 
  Převzato z kalendáře královehradecké diecéze
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červenovodsko     červenovodsko

Sbírky z neděle 7. srpna: Červená Voda 873; Písařov 743; Jakubovice 639 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

v KonCeRT. Všichni milovníci krásné hudby jsou v pátek 26. srpna srdečně zváni 
do farního kostela v Červené Vodě na varhanní koncert pana Martina Kubáta. Zazní 
díla L. böellmana, W.A. Mozarta, M. Regera a varhanní improvizace. Začátek v 18.30 hod. 

v TÁboRÁK. Zvu všechny k posezení u táborá-
ku s pracovním názvem „ZAVíRáK“ (na ukonče-
ní prázdnin). Pro děti bude připraven zábavný pro-
gram, mimo jiné lukostřelecký turnaj Robina Hooda 
(mohou se zúčastnit i tatínci). táborák bude v sobo-
tu 27. srpna od 16.30 hod. za farou v Červené Vodě. 
S sebou dobrou náladu, něco na opékání, pití bude 
zajištěno.                                              P. Radek
 

v PozvÁní nA PoUŤ. V neděli 28. srpna jste srdečně zváni na poutní mši svatou do 
Moravského Karlova, začátek bude v 9.00 hod.  P. Radek Maláč

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 7. srpna: Mohelnice 7.488; Úsov 1.191; Studená Loučka 805 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať  P. Petr Šimara

FARnoST ÚSov má pro vás ještě jedno srpnové 
pozvání, a to na Úsovskou pouť ke svatému Rochu.
Vlastní pouťové veselí propukne o neděli 21.srpna. 
Čeká vás spousta atrakcí, stánky plné dobrot a ci-
zokrajného zboží. To hlavní ale proběhne již ve 
středu 17. srpna kdy od 16.00 odslouží otec Petr 
Šimara pouťovou mši svatou, na kterou tímto 
zveme poutníky z daleka i blízka. 
                                           Za farnost Leoš Eckelhart

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 7. srpna: Štíty 2.070; Cotkytle 560; Horní Studénky 
1.800 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať  P. Stanislav Suchánek

ŠTíTeCKÁ PoUŤ Ke SvÁTKU nAnebevzeTí PAnnY 
mARie. Poutní mše svatá tuto neděli 14. srpna ve farním 
kostele v 9.00 hod, ve 14.30 svátostné požehnání. 
                                  Zvou farníci a P. Stanislav Suchánek

Program v kulturním domě: od 13.30 soutěž o nejlepší chuťovku – kuli-
nářská soutěž s evropskou unií o hodnotné ceny, od 14.00 vystoupí v po-
řadu „V době oběda se nekouří“ uršula Kluková a bohuš Matuš.
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postřelmovsko      postřelmovsko
Mimořádná sbírka o třetí neděli v měsíci bude na opravy kostela v Postřelmově (minule 3.927 
Kč), a v Chromči (minule 2.800 Kč). Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.
   P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 7.srpna: Lubník 450, tatenice 960, Hoštejn 1.650, 
Kosov 1.050. Všem dárcům Pán bůh zaplať.       P. Jaroslav Přibyl 

PoUŤ K PAnně mARii nAnebevzATÉ budeme na Koruně 
slavit v neděli 21. srpna ve 14.30 hod. 

změnY mŠí SvATÝCH:
*  v sobotu 27. srpna v 18.30 hod. bude v Lubníku slavena 
mše sv. s nedělní platností.
*  v neděli 28.srpna budou mše svaté: Kosov 7.45, Hoštejn 
9.00, tatenice 13.30 hod.
 

FARní den v TATeniCi. V neděli 28. srpna všechny srdečně zveme na již tradiční farní 
den. Začneme mší svatou ve 13.30 hod. Po ní jste zváni na farní dvůr k posezení, hrám, zába-
vě. občerstvení zajištěno.  P. Jaroslav Přibyl 

Ohlášky
V sobotu 27. srpna v 11.30 hod. v kostele sv. Jana Křtitele v tatenici

vstoupí ve svazek manželský
Robert Polák z České třebové a slečna Kateřina Rösslerová z Lukové. 

lošticko     lošticko     lošticko

“Pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. AMEN“.
Když umíral francouzský státník Marazin, zakázali mu lékaři vstávat z po-
stele. I proti zákazu vstává, uniká bdělé pozornosti personálu a jde narych-
lo galeriemi svého paláce. Jde, aby se naposledy podíval na všechny skvos-
ty umění, které shromáždil. Zastavuje se před každým obrazem a sochou 
zvlášť a vzdychá: „tak opravdu? tak opravdu musím opustit všechny ty 
krásné věci?” bolest ho dusí. Vleče se od desky skříně k mramorovému pod-

stavci císaře, objímá kolena pohanského bůžka, chytá se vzácných gobelínů, tyká předmětům, 
dotýká se mědi, zlata a stříbra. ničemu neříká nashledanou, dává sbohem všemu a v záchvatu 
lítosti pokračuje ve své předsmrtné návštěvě. tak umírá člověk, který neměl víru.
 umírá muž, otec rodiny, mariánský ctitel. umírá v bolestech po těžkém životě. umírá 
s modlitbou na rtech. Poslední vteřiny jeho života se nesmazatelně vepsaly do paměti jeho 
ženy, dětí a rodiny. Přestal těžce oddechovat a dlouho se díval před sebe. V jeho očích je ob-
rovské překvapení, které se najednou rozlévá ve velikou radost a štěstí. trochu se pozvedl na 
posteli a z jeho úst zazněla poslední věta: „Maria, ty jsi tak krásná Paní!“ Pak v pokoji skonal. 
tak umírá člověk, který miloval Krista a Marii. Maria, krásná Paní, pros za nás hříšné, nyní 
i v hodinu smrti naší. AMen.     S přáním všeho dobrého P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický 
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Sbírky z neděle 7. srpna: Zábřeh 9.530; Jedlí 2.300 (+ dar na Proglas 3.000); Svébohov 
1.600; Klášterec 1.330; Zvole 4.590; Postřelmůvek 440; Vyšehoří 350 Kč.
dary zábřeh: na kostel sv. barbory 1.000; na Haiti 700; na Somálsko 1.500 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.    P. František Eliáš
dARY nA lePRU: ze Zábřeha byla dne 7. srpna předána částka 6.400 Kč. 
 Všem dárcům „Zaplať Pán bůh.“  Marie Zíková 

SbíRKA nA novÉ zvonY PRo KoSTel Sv. bARboRY mÁ velKÝ oHlAS 
 už jedenáct tisíc korun za barevné kovy a železný šrot získa-
li zábřežští zvoníci. na konci března se rozhodli uspořádat ne-
tradiční sbírku kovů. Jejich prodejem chtějí získat prostředky na 
obnovu zvonového souboru v kostele svaté barbory. Soubor byl 
v minulosti značně poškozen válečnými rekvizicemi. Dalších 
přibližně pět tisíc korun mají zvoníci v kovovém šrotu, který za-
tím do sběrny neodevzdali. Čekají totiž na lepší výkupní ceny 
materiálu. 
 „Část peněz nám lidé darovali v mincích a špercích. Dostali 
jsme například i kovadlinu, která vážila sto kilo,“ řekl iniciátor sbírky Aleš Pátek. Většina 
dárců pochází ze Zábřehu a okolí. například kovářství a zámečnictví Kopřiva darovalo 
na zvony do „horního kostela“ drahé kovy v hodnotě několika tisíc korun. navíc spon-
zorsky opravilo příslušenství zvonu svatý Salvátor a část inventáře Farního muzea. Jedná 
se například o zvonek, který býval umístěn u sakristie kostela svaté barbory. Po nezbyt-
ných opravách jej zvoníci do horního kostela vrátí, aby zde opět sloužil původnímu úče-
lu. Zvony by chtěla skupina mladých lidí do kostela pořídit v roce 2014, kdy uplyne 400 
let od ulití renesančního zvonu svaté barbory. Pokud by chtěl někdo do sbírky přispět, 
může zvoníky kontaktovat na telefonu 733 356 740.   Petr Krňávek

zPRÁvY z ČbK:
Podle informací vatikánského deníku L’osservatore Romano byl 
v západním turecku pravděpodobně odhalen hrob sv. Filipa. nález 
oznámila mezinárodní archeologická skupina, kterou vede italský 
profesor Francesco D’Andria z univerzity v Salentu. Archeologové se 
již od roku 1957 věnují průzkumu antických lázní Hierapolis, dneš-
ního Pamukkale. Apoštol Filip v tomto místě zemřel poté, co kázal 
v Řecku a Malé Asii.
Jak pro vatikánský deník uvedl profesor D’Andria, archeologové ze 

všech těchto souvislostí i dalších prvků vyvodili, že se musí nutně jednat o hrob svatého 
Filipa, kterému poutníci velmi záhy začali prokazovat úctu v procesích.
 Ve čtvrtém století eusebius z Caesareje napsal, že v Asii září dvě hvězdy – Jan, po-
hřbený v efezu, a Filip, jenž „odpočívá v Hierapoli“. neexistují pochybnosti o tom, že 
apoštol z galilejské betsaidy zakončil svou cestu právě zde. Město pak dlouho žilo z jeho 
slávy, jak o tom informuje eusebius ve svých Církevních dějinách. 
 V evangeliích je apoštol Filip vzpomínán několikrát, byl povolaný samotným Ježí-
šem a dovedl k němu i natanaela, čili bartoloměje (patrona naší farnosti). 


