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23. 12. 2012
Ročník XIX., číslo 52
čtvrtá neděle adventní
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

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost,
abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení:
a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali,
že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení.
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
ŽALM 80 Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
1. čtení: Mich 5,1-4a
2. čtení Žid 10,5-10
Ev. Lk 1,39-45
Ordinárium: Břízovo 503
příště Ebenovo 504

,,Alžběta byla naplněna
Duchem svatým
a zvolala mocným hlasem:
„Požehnaná tys mezi ženami
a požehnaný plod života tvého!“
(Lk 1, 41-42)

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském
kostele v zábřeze.
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY NA ZÁBŘEŽSKU

Pondělí 24. prosince:
ZÁBŘEH - 7 hod. – ráno poslední roráty; 15.30 hod. – mše
svatá spojená s otvíráním jesliček; 21.00 hod. – mše svatá s koledami; 23.00 hod. – Rybova mše vánoční. Rovensko 16.00 hod.
Na zábřežské interně „B“ bude slavena mše svatá v 13 hod.
JEDLÍ - Při otvírání jesliček se sejdeme ve 14.30 hodin, zvou
vás sestry boromejky a mládež.
Večerní mše svatá ve 20.30 hod.
SVÉBOHOV - Otvírání jesliček 15.00; večerní mše svatá ve
22.30 hod.
KLÁŠTEREC- Otvírání jesliček 14.00, večerní mše svatá v 17.00 hod.
ZVOLE - večerní mše svatá v 21.00 hod.
Úterý 25. prosince – Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako v neděli; v Hynčině bude
mše svatá ve 14.30 hod.
Středa 26. prosince – svátek sv. Štěpána – bohoslužby jako v neděli, kromě Zábřehu, kde
nebude večerní bohoslužba; v Maletíně bude mše svatá slavena ve 14.30 hod.
Na zábřežské interně „A“ bude slavena mše svatá ve 13 hod.
P. František Eliáš
FARNÍ MUZEUM ZVE NA VÁNOČNÍ PROHLÍDKY. Věž kostela svatého Bartoloměje
bude otevřena 25. prosince od 9.30 do 12.15 a od 14.00 do 16.30 hodin. K vidění zde bude
výstava zvonů a zvonků. Pro zájemce bude Farní muzeum otevřeno i v dalších dnech. 26.
prosince a 1. ledna bude přístupné vždy půl hodiny po ranních bohoslužbách (od 8 do 8.30
a od 9.30 do 10 hodin).
Petr Krňávek
BETLÉM V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Kostel bude pro veřejnost s možností prohlídky betlému otevřen: v neděli 25. prosince od 13.00 do večerní bohoslužby a v pondělí
26. prosince od 13.00 do 17.00 hod. Během ostatních svátečních dnů před a po mši svaté.
		
Ludmila Macáková

VÁNOČNÍ KONCERTY

KONCERT DECHOVÉHO ORECHSTRU ZUŠ se koná tuto neděli 23. prosince v 15 hod.
v kostele sv. Bartoloměje.
KONCERTNÍ PROVEDENÍ RYBOVY MŠE VÁNOČNÍ
si nenechte ujít 25. prosince o Slavnosti Narození Páně.
Koncert se koná od 15 hod. v chrámu sv. Bartoloměje v
Zábřeze.
Zveme Vás do kostela sv. Barbory na tradiční zpívání koled
za varhanního doprovodu Miroslava Sitty v den svátku sv.
Štěpána ve středu 26. prosince od 16.00 hod. Přijďte se podívat na proměnu kostela i zazpívat si krásné české koledy. Od
15 hod. otevřeme dveře k volné prohlídce kostela a původního restaurovaného betléma.
SVÉBOHOV. Schola GAUDIUM vás zve na vánoční koncert do kostela Nanebevzetí Panny Marie. V pátek 28. prosince v 17 hod. zazní česká mše vánoční „Hej mistře“ Jakuba Jana
Ryby a další vánoční skladby. sbor a orchestr řídí Josef Hroch.
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SILVESTROVSKÝM KONCERTEM v pondělí 31. prosince v 15.30 hod. v kostele sv. Bartoloměje se již tradičně rozloučíme s uplynulým rokem.
NOVOROČNÍ KONCERT V KOSTELE SV. BARBORY
Město Zábřeh, Zábřežská kulturní a základní umělecká škola zvou na novoroční koncert klasické hudby, který se uskuteční 1. ledna od 15 hodin v kostele sv. Barbory. Vystoupí
na něm Zábřežský komorní orchestr pod vedením Martina Hrocha se sólisty Šárkou Hlochovou (soprán), Leou Höchsmannovou (housle) a Karlem Hamplem (housle). V programu zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, G. Bizeta a dalších autorů. Akce se koná jako pátý koncert hudebního cyklu Bravo Zábřeh, vstupné je
dobrovolné

KATOLICKÝ DŮM

v Především všechny příznivce dobrého vína, lidové hudby a zpěvu zveme na tradiční „Povídání o vínečku při cimbálu“. Ochutnávka mladých vín z letošní úrody Jožky Koplíka z Ratíškovic, za
doprovodu zábřežské cimbálovky, začíná o svátku svatého Jana –
patrona vinařů ve čtvrtek 27. prosince v 15 hodin. Vstupné 50 Kč,
cena ochutnávky (12 druhů) 100 Kč. Zakoupení ochutnávky není
podmínkou ke vstupu.
v Nejenom seniory zveme na neděli 30. prosince na „Zábavné odpoledne s hudbou
a tancem“. Známé melodie tentokrát zahraje skupina ALBATROS ze Šumperka. Začátek ve 14.00 hod. Vstupné 50 Kč. Občerstvení zajištěno.
v Všechny příznivce dobré pohody zveme ke společnému prožití závěrečných chvil letošního kalendářního roku a společnému přivítání
roku 2013 při Silvestrovské veselici se skupinou F-BAND, kterou připravujeme na pondělí 31. prosince. Vstupenku s místenkou v hodnotě
200 Kč si můžete zakoupit v předprodeji u paní Janů v prodejně TRAFIKA-CAFÉ, Žižkova 37, ( 739 068 248.
Na setkání při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

První pravidelná pouť do Koclířova v novém roce bude v sobotu 5. ledna 2013.

Odjezd z Valové jako obvykle v 11.30 hod. Hlaste se u paní Ludmily Korgerové tel. 583
414 512, mobil 732 805 427.
MLÁDEŽNÍCI POZOR! Na internetu visí nové číslo ZaMlada, ve kterém mimo jiné najdete informace o pouti s dominikány, nebo last minute nabídku na strávení silvestra Můžete
si ho přečíst na internetové adrese: http://rkfzabreh.rps.cz.
redakce ZaMlada
POOHLÉDNUTÍ ZA RORÁTY V DĚKANSKÉM KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE. Adventní příprava se blíží ke svému závěru. Věřící včetně dětí si zvykli hojně navštěvovat
ranní rorátní bohoslužby. Zvláštní poděkování patří všem, kteří k tomu přidali jakoukoliv
službu svým bližním. Výslovně chci touto cestou poděkovat ministrantům Lukáši Ryšavému a Tomáši Borikovi, kteří takřka každé ráno, příkladně ministrují ve farním kostele sv.
Bartoloměje.
P. František Eliáš
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PASTÝŘSKÝ LIST
Drazí bratři a sestry,
ve Svaté noci dnes všechno ztichlo, protože promluvil Bůh,
poslal své Slovo, kterým se vyslovil do dějin, Slovo, v němž přebývá veškerá moudrost, protože v něm řekl všechno. Dnes se
Slovo stalo tělem. Posvátná radost naplnila naše srdce, která jásají a žasnou před Boží velikostí. Zároveň se nám ale tají dech,
protože nejsme schopni pochopit to nesmírné tajemství úžasné
Boží lásky, která nás zahrnuje, ale i přesahuje.
V duchu hledíme na naše betlémy a máme před očima figurky řezbářů či lidových umělců. Vidíme známou scénu a z hrdel
se derou známé koledy. Vzpomínáme na nejkrásnější chvíle dětství. Ale neměli bychom s city a myšlenkami příliš spěchat, zůstat jen na povrchu. Vždyť ta
scéna se podstatně týká každého z nás. On přišel kvůli mně a čeká, že ho přijmu. Přišel tak
pokorně jak bezbranné dítě, skrývá své božství a neprojevuje svoji moc, abych se nebál, ale on
nepřestal být velkým Bohem. Dnes mi Bůh dává novou příležitost být jeho přítelem.
Přátelství chce ovšem čas. Abych s někým vstoupil do společenství, musím ho poznat,
setrvat mlčky vedle něj, naslouchat mu, dívat se na něj s láskou. Pravá láska a pravé přátelství žijí vždy ze vzájemných pohledů, ze silného výmluvného mlčení plného uznání a
úcty. Jen tak se prožívá setkání hluboce a osobně. K takové chvíli bude dobré se ještě jednou k betlému vrátit. Či kdykoliv přijít ke svatostánku, kde pod způsobou chleba skutečně přebývá tentýž Ježíš Kristus. Po celý rok tam na mě čeká každý den. Na mně záleží, jestli si vzpomenu a udělám si čas, jestli přijdu upevňovat vztah přátelství a nechám v
sobě vyrůst obdiv k němu, který přeroste v klanění.
Tentýž Kristus ke mně přichází ve svatém přijímání. V té chvíli jsou vždycky Vánoce.
V té chvíli se mé srdce mění v Betlém, ba v kousek ráje. Vždyť kde je Bůh, tam je i ráj. Mé
srdce se v té chvíli mění v živý svatostánek. Před svatostánkem v kostele klekáme z úcty ke
Kristu, který v něm přebývá. Jak bych měl po svatém přijímání vidět své tělo, v němž přebývá Bůh? Jak bych měl vidět všechny kolem sebe, kteří taky přijali Krista a jsou jeho svatostánky? Kdybych se tak uměl dívat kolem sebe, jak by se svět změnil. Kéž by bylo v mém
pohledu více světla víry!
Kdo je ten narozený v Betlémě, který ke mně přichází ve svatém přijímání? Pán nebe
i země, ten, jemuž slouží andělé a klanějí se všichni svatí. Je dobře, když v něm vidím přítele a bratra, ale můj pohled by nebyl pravdivý, kdybych v něm neviděl zároveň i velikého
Boha, Stvořitele, Vykupitele i Soudce. Tento Bůh přichází ke mně. Velikost okamžiku mi
bere dech. Nejsem schopen mu vzdát takovou poctu a čest, jaká mu náleží. Kéž by se mnou
v této chvíli bylo celé nebe a vítalo ho v mém srdci spolu se mnou! Pozvu anděly, kteří zpívali při jeho narození v Betlémě. Pozvu prosté pastýře, aby mě učili připravit mu vhodné
dary. Pozvu mudrce, aby mě učili pokorně užívat svou inteligenci a sklonit své vědění před
cílem lidského hledání. Při každém svatém přijímání prožívám Vánoce.
Jak pozorný jsi, Pane, a ohleduplný. Kvůli mé slabosti skrýváš svou božskou slávu a
moc. Tiše nasloucháš mým slovům a žehnáš všem, které nosím v srdci. Podívej se, prosím,
na každého z nich tím pohledem, který uzdravuje a vlévá nový život, provázej je svou přízní. Každého z nich ti nyní představuji.
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Je u mě Bůh, který je Láska. Je u mě Boží Syn, který je projevem lásky Otce, neboť tak
Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna. Je u mě Ježíš, který za mě dal život, ten,
o němž říkám, že ho miluji, že ho dokonce miluji nade všecko. Jak vypadá setkání milovaných a milujících bytostí? I když nám nejde o hledání pocitů, neměli bychom se stydět za
důvěrnost pravdivého, ušlechtilého citu a za jeho projevy vůči Ježíši.
Ne každý a ne vždy máme možnost přijímat Eucharistii. Ale pokaždé máme možnost
pozvat Ježíše aspoň v duchu, aby přišel do srdce, které je pro něj otevřené. Je škoda nevyužít každé příležitosti k důvěrnému setkání s Pánem.
	Bratři a sestry,
když s Vámi rozjímám o vánočním tajemství a pokouším se spolu s Vámi otevřít srdce
Pánu, toužím po tom, abychom byli naplněni Boží radostí a velkou posvátností, která vychází z ocenění a úcty. Zároveň Vás zvu nejen k častému svatému přijímání a opakovanému
hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám
svatostánku s tím tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním,
ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou také chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž ocenění a úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k
zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím ukazujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.
	Bratři a sestry,
požehnané Vánoce a hluboké setkání s Bohem, který nám vychází vstříc,
posvátnou úctu i zářivou radost z Boha přeje každému z Vás
a všem ze srdce žehná arcibiskup Jan
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2013 již po čtrnácté v našem regionu realizuje Charita Zábřeh. Koledníci budou navštěvovat
domácnosti od 2. - 7. ledna 2013. Koledníky vyslané Charitou
poznáme nejen podle královského oděvu, ale především budou
mít u sebe zapečetěnou a očíslovanou pokladničku, průkazku
s pověřením k provádění sbírky a keramický přívěsek s logem
sbírky.
Děkujeme vám všem, kteří koledníky přijmete. Jejich koledování přináší dvojí radost,
jednu v podobě přání pokoje a dobra a druhou, kdy finanční prostředky pomohou mnoha
potřebným.
Jana Skalická, propagace tel: 736 509 431
ČESKÝ ROZHLAS OLOMOUC UVEDE O SVÁTCÍCH POHÁDKY ZE ZÁBŘEŽSKA
Pět premiérových pohádkově laděných příběhů z dávné minulosti Zábřežska uvede Český rozhlas Olomouc. Pod názvem „Povídánky
od nitěných knoflíků“ je regionální stanice Českého rozhlasu zařadí do vysílání v rámci seriálu „Pohádky na dobré ráno“ o vánočních
svátcích, dále pak v neděli 30. prosince a na Nový rok vždy v 8.05 hodin. Autorem scénáře
povídek je Mirek Kobza. Příběhy zavedou posluchače na zábřežský zámek, do Nemile, do
Rájce, Maletína, Hoštejna i na jiná místa. Rozhlasového zpracování se ujal režisér Michal
Bureš, hlas povídánkám propůjčil herec Moravského Divadla v Olomouci Josef Bartoň.		
		
redakce
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červenovodsko

červenovodsko

Sbírky z neděle 16. prosince: Červená Voda 1.920, Písařov 622, Jakubovice 674 Kč. Dary:
Červená voda – na opravu varhan 5.000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Jakubovice 20.30, Písařov 22.00, Červená Voda 24.00 hod.
25. prosince: Červená Voda 9.00, Mlýnický Dvůr 10.30 hod.
26. prosince: Jakubovice 7.30; Červená Voda 9.00, Písařov 10.30 hod.
* Všechny srdečně zveme na živý Betlém v provedení červenovodských skautů, a to ve
čtvrtek 27. prosince v 16.00 hod. v kostele v Červené Vodě
* Všem, kteří finančně pomáháte našim adoptovaným dětem Blandine a Walki z Haiti,
srdečně děkujeme a přejeme radostné a požehnané svátky vánoční.
J. K.
* Zveme všechny na tradiční svatoštěpánský vánoční koncert do Šanovského kostelíku ve
středu 26.12. v 15.15 hod. Zahrají a zazpívají studenti ZUŠ v Králíkách pod vedením ředitelky Mgr. Zajacové, dále vystoupí mj. naše červenovodská schola.
P. Radek Maláč

lošticko

lošticko

lošticko

MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24.prosince: Loštice 21.00; Moravičany 20.00 hod.
25. prosince: Loštice 9.30; Moravičany 8.00 hod.
26. prosince: Loštice 9.30; Moravičany; 8.00 hod.
Co Vám přejeme o Vánocích?
Kněz vidí v prázdném kostele v lavici sedět ženu, která má hlavu složenou na svých rukách. Uběhla hodina a ona zůstala stále nehybně ve své pozici. Kněz se domníval, že má co
do činění s člověkem v těžké krizi a tak přistoupil k ní se slovy: „Můžu vám nějak pomoci?”
Žena mu odpověděla: „Ne, děkuji, otče! Už dostávám veškerou pomoc, kterou potřebuji.”
Drazí přátelé Farních informací!
S blížícími se svátky Narození našeho Spasitele Vám i Vaším drahým vyprošujeme
zvládnutí předvánoční přípravy, úklidu a shonu, abychom pak všichni, jako žena z příběhu, v tichu adorace u jesliček našeho Pána, mohli dostat veškerou pomoc, kterou budeme
potřebovat!
P. Lubomír, P. Miroslav, P. Pavel a bratr Josef

mohelnicko mohelnicko mohelnicko
Sbírky z neděle 16. prosince: Mohelnice 4.008; Úsov 815; Studená Loučka 166 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Petr Šimara
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24.prosince: Mohelnice 15.30, 22.00 (penzion 9.00); Úsov 20.00 hod.
25. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.
26. prosince: Mohelnice 9.30; Úsov 8.00; Studená Loučka 11.15 hod.
MOHELNICKÝ BETLÉM JE PŘÍSTPUNÝ do 6. ledna včetně:
ve svátky a neděle 11 – 12 hod. a 13 – 18 hod.; ve všední dny 10 – 12 hod.a 14 – 17 hod.
Od 8. ledna až do Hromnic 2. února: neděle 10.45 – 11.30 a 14 – 17 hod., úterý, čtvrtek,
sobota 15 – 16 hod.
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postřelmovsko postřelmovsko
SVÁTEČNÍ BOHOSLUŽBY:
24. prosince: Postřelmov 22.00; Lesnice 16.00 hod.
25. prosince: Postřelmov 8.00; Dlouhomilov 9.30; Lesnice 9.30 hod.
26. prosince: Postřelmov 9.30; Chromeč 11.00 hod.
VÝSTAVA BETLÉMŮ. Betlémy různých velikostí i provedení si
můžete prohlédnout v kostele sv. Jakuba v Lesnici vždy po mši svaté od 10.30 do 12 hodin (neděle, svátky). Na Štědrý den bude kostel
otevřen od 14 hodin. V 16.00 hod. začíná dětská mše.

štítecko

štítecko

štítecko

Sbírky z neděle 16. prosince: Štíty 2.180 ; Cotkytle 500; Horní Studénky 1.800 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Stanislav Suchánek
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Štíty 22.00; Horní Studénky 20.00 hod.
25. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
26. prosince: Štíty 9.00; Cotkytle 11.00; Horní Studénky 7.30 hod.
OTVÍRÁNÍ BETLÉMA – OŽIVENÍ JESLIČEK. Ve Štítech 24. prosince od 13.30 hod.
jste zváni do farního kostela. Děti si mohou doma vyrobit hvězdičku a pověsit ji na stromeček.
Jako každý rok, i letošní rok, se bude konat Farní TŘÍKRÁLOVÝ
PLES V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Na ples jste všichni srdečně
zváni. K příjemné zábavě i poslechu Vám bude hrát hudební skupina Triangl a v průběhu večera Vás bude bavit zajímavý program,
který je připraven. Na setkání s Vámi se budeme těšit 12. 1. 2013 ve
20 hod. v sokolovně v Horních Studénkách. Pokud byste chtěli přispět nějakým drobným dárkem do naší Tříkrálové tomboly, je možné se domluvit s P. Stanislavem Suchánkem po mši svaté.
Farní společenství mládeže.

farnosti spravované z tatenice
Sbírky z neděle 16. prosince: Lubník 910, Tatenice 1.600, Hoštejn 1.350; Kosov 1.000Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
P. Jaroslav Přibyl
MŠE SVATÉ O VÁNOCÍCH:
24. prosince: Tatenice 23.30, Hoštejn 22.00, Lubník 20.30 hod.
25. prosince: Tatenice 10.30, Hoštejn 9.15, Lubník 7.45 hod.
26. prosince: Tatenice 8.45, Hoštejn 10.00, Lubník 7.45 hod.; Kosov 11.00 hod.
Děkujeme všem z Tatenice, Lubníka a okolí, kteří si letos koupili vánoční hvězdu a přispěli tak dětem z hemato-onkologického oddělení v Olomouci. Prodalo se jich 112. Upřímné
Pán Bůh zaplať.
L. Poláková
7

Sbírky z neděle 16. prosince: Zábřeh 9.190; Jedlí 1.900; Svébohov 1.400; Klášterec 1.350;
Zvole 2.980;Maletín 1.510 Kč. Dary: Zábřeh – na kostel sv. Barbory 1.000; na Haiti 200;
Klášterec – na Proglas 1.000; Václavov - na TV NOE 1.000 Kč.
Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.
P. František Eliáš
TRADIČNÍ NOVOROČNÍ SBÍRKA. Výtěžek sbírky z neděle 1. ledna bude stejně jako
v minulých letech určen na dokončení rekonstrukce kostela sv. Barbory.
UČÍCÍ SE CÍRKEV - VÝKUPNÁ KRISTOVA OBĚT
(Žid 10,5-10 KKC 614-618)
Kristova oběť jako jediná a definitivní dovršuje a převyšuje všechny
oběti, které známe ze Starého Zákona.
Jeho oběť je předně dar samého Boha Otce, který vydává svého syna,
aby nás smířil se sebou samým. Je to však také oběť vtěleného Božího
Syna, který dobrovolně a z lásky obětuje vlastní život svému Otci v Duchu svatém, aby napravil naši neposlušnost.
Kříž, na kterém byl nevinný Ježíš strašlivým způsobem popraven, je
místem vrcholného ponížení a opuštěnosti. Kristus, náš Spasitel, si vyvolil
kříž, aby na sebe vzal vinu světa a aby na sobě vytrpěl utrpení světa. Tak
svou dokonalou láskou přivedl svět zpět k Bohu. Bůh nám nemohl projevit svou lásku přesvědčivěji, než že se v osobě Syna dal přibít na kříž. Kříž byl v antické době tím nejpotupnějším a nejkrutějším popravčím nástrojem. Římští občané nesměli být odsouzeni k trestu ukřižováním, ať se provinili jakkoliv závažným zločinem. Bůh tak vstoupil do nejpropastnějšího
utrpení lidstva. Od té doby už nikdo nemůže říci: „Bůh neví, jak trpím!“
Přes lásku Kristovu k nám a přes velikost jeho utrpení, nemají křesťané utrpení vyhledávat. Pokud jsou však vystaveni nevyhnutnému utrpení a připojí je k utrpení Ježíšovu,
mohou v něm objevovat smysl: „Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad,
abyste šli v jeho šlépějích.“(l Petr 2,21). A právě Bůh na kříži otvírá svou náruč, aby objal
nejvzdálenější konce všehomíra, všude tam, kde se nacházejí lidé.
Právě láska „až do krajnosti“ (Jan 13,1) dodává Kristově oběti hodnotu vykoupení, odčinění, usmíření a zadostiučinění. Při oběti svého života nás všechny znal a miloval. „Jeden zemřel za všechny, umřeli tedy všichni.“ (2 Kor 5,14) To, že v Kristu existuje božská osoba Syna,
která přesahuje a zároveň i objímá všechny lidi a ustanovuje ho hlavou celého lidstva, umožňuje jeho vykupitelskou oběť za všechny. Svým přesvatým utrpením na dřevě kříže nám Ježíš
zasloužil ospravedlnění a zjevil jedinečnou povahu své oběti jako „příčiny věčné spásy“. (Žid
5,10) A církev uctívá kříž zpěvem: „Buď pozdraven, kříži, jediná naději.“ Kříž je jedinou obětí Krista, který je jediným „prostředníkem mezi Bohem a lidmi.“ (1 Tim 2,5). Protože se však
ve své vtělené božské osobě jistým způsobem spojil on sám s každým člověkem, dává všem
lidem možnost, aby se přičlenili k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná jen
Bůh. Kristus vyzývá své učedníky, aby vzali svůj kříž a následovali ho, protože on sám trpěl
za nás a zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích. Kristus chce totiž přidružit
ke své vykupitelské oběti právě ty, kteří z ní mají prospěch jako první. To se splnilo ve svrchované míře na jeho matce, Panně Marii, která je mnohem niterněji, než kdokoliv jiný, spjata s
tajemstvím jeho vykupitelského utrpení.
P. Antonín Pospíšil
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