28. 7. 2013
Ročník XX., číslo 30
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

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

Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě

ŽI 138
1: Gn 18,20-32
Ordinárium: latinské č. 509

...každý, kdo prosí,
dostává,
a kdo hledá, nalézá,
a kdo tluče,
tomu se otevře.

2: Kol 2,12-14
příště Olejníkovo č. 502

Ev. Lk 11,1-13

Lk 11,10

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V děkanském kostele v zábřeze.
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Učící se církev – MODLITBA PÁNĚ

Luk 11,1-13; KKC 2759-2865

„Jednoho dne se Ježíš modlil. Když skončil, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás se modlit, jak i Jan naučil své učedníky.“ (Luk 11,1) A na tuto prosbu svěřuje Ježíš
svým učedníkům a své církvi základní křesťanskou modlitbu. Svatý Lukáš uvádí její kratší text – pět proseb – svatý
Matouš uvádí širší verzi – sedm proseb. Liturgická tradice
církve vždy užívala text svatého Matouše (6,9-13).
Modlitba „Otče náš“ je shrnutím celého evangelia, „nejdokonalejší modlitba.“ (sv. Tomáš Akvinský) Je umístněna
ve středu horského kázáni (Mat 5-7) a shrnuje v několika
prosbách celé evangelium. Tuto modlitbu nazýváme „modlitbou Páně“, protože nás ji jako jedinou naučil sám Boží
Syn, Ježíš. Modlitba „Otče náš“ je více než modlitba, je to
cesta vedoucí přímo do Otcova srdce. První křesťané se obraceli k Bohu touto modlitbou modliteb třikrát denně. Ani
my bychom neměli prožít den, ve kterém bychom se nepomodlili modlitbu Páně svými ústy, nepřijali ji srdcem a neosvědčili životem. Osmělujeme se nazývat Boha Otcem, protože Ježíš nás povolal do jeho blízkosti a učinil z nás Boží děti. Ve společenství s ním, který spočívá v náručí Otcově, smíme volat: „Abba, Otče!“ Křesťan v modlitbě neříká „Otče můj“, ale
„Otče náš“ a to i v soukromí zavřeného pokoje, protože ví, že na každém místě a v každé životní
situaci je údem – církve, Krista. Všichni tvorové jsou dětmi jediného Otce, a proto jsou bratry
a sestrami. Bůh nikdy nepřestane být otcem svých dětí.
V modlitbě „Otče náš“ je předmětem prvních tří proseb Otcova sláva, posvěcování jeho jména,
příchod království a plnění jeho Božské vůle. Čtyři další prosby jsou přání týkající se našeho života: abychom měli dost pokrmu, byli uzdraveni z hříchu, a vztahují se na náš boj za vítězství
dobra nad zlem.
Když prosíme: „POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ“, vstupujeme do Božího úradku. Jeho jméno, které bylo nejdříve zjeveno Mojžíšovi a pak Ježíšovi, má být posvěcováno skrze nás a v nás, jakož
i v každém národě a v každém člověku.
DRUHOU PROSBOU má církev na mysli hlavně návrat k Otci a konečný příchod Božího království. Prosí také za růst Božího království v „dnešku“ našeho pozemského života.
Ve TŘETÍ PROSBĚ se modlíme k našemu Otci, aby sjednotil naši vůli s vůlí svého Syna, aby
se v životě světa dokonal jeho plán spásy.
ČTVRTOU PROSBOU „dej nám“ vyjadřujeme ve společenství s našimi bratry a sestrami
dětskou důvěru k našemu nebeskému Otci. „Chléb náš“ označuje pozemský pokrm, nutný k životu, ale znamená také: „Boží slovo a Kristovo tělo“. Dostáváme jej „dnes“ od Boha jako nenahraditelný (nad)podstatný pokrm hostiny v Božím království, kterou předjímá eucharistie.
PÁTÁ PROSBA úpěnlivě prosí o Boží milosrdenství za naše urážky; milosrdenství však nemůže proniknout do našeho srdce, jestliže jsme nedokázali odpustit podle Kristova příkladu
a s jeho pomocí svým nepřátelům.
ŠESTÁ PROSBA: „a neuveď nás v pokušení“ může být s dosti velkým otazníkem. O její problematice měl zajímavý rozhovor Peter Seewald s Josephem kardinálem Ratzingerem, budoucím papežem, jak je to uvedeno v knize Bůh a svět.
Proč by nás měl Bůh uvádět v pokušení? Je to chybný překlad? Bratr Roger, zakladatel hnutí v Taizé navrhoval modlit se slovy: „a nenechávej nás v pokušení“. A německý kancléř Konrád
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Adenauer naléhal na kolínského arcibiskupa, kardinála Fringse, aby mu dal za pravdu, že to tak,
jak to tam je, nemůže být pravda. Pochopitelně vyvstává otázka, co to tedy vlastně znamená.
Modlící se ví, že Bůh ho nechce vtahovat do ničeho špatného. Prosí zde takříkajíc o vedení
v pokušení. Bůh nikoho nesvádí. Ale může nás zkoušet – pomysleme na Abrahama, když měl
obětovat svého syna Izáka, aby nás učinil zralejšími, aby nás porovnával s našimi vlastními hlubinami a aby nás potom zase plně přivedl k sobě. Ale může se stát, že Bůh nám pokušení nesmete z cesty, ale že nám pomáhá a vede nás skrze zkoušku. Prosíme Boha, aby nepřipustil, abychom
se vydali cestou, která vede k hříchu. Tato prosba naléhavě prosí o Ducha rozlišování a síly a pokorně žádá o milost bdění a vytrvání až do konce našeho života. „Je možné udělat překlady ve
smyslu a v duchu vzpomenutých mužů (i jiných), ale lepší je pokora. Ponechat překlad doslovný
a v modlitbě pronikat do jeho hlubin“, končí kardinál.
V SEDMÉ PROSBĚ „ale zbav nás od zlého“ křesťan spolu s církví prosí Boha, aby zjevil vítězství, kterého již dosáhl Kristus nad „vládcem tohoto světa“, nad satanem, andělem, který se
osobně staví na odpor proti Bohu a jeho plánu naší spásy.
„Otče náš“ je jediná modlitba, která tvoří po dva tisíce let nedílnou součást každé bohoslužby, i každé naší modlitby soukromé. Je to modlitba, která nestárne. Má pevnou formu, vždycky stejnou a přesto je i nevyčerpatelná a pokaždé nová. Už samotné „Otče“, jímž vůči Bohu zaujímáme vztah dítěte je plno důvěry a nevyčerpatelné úcty a oddanosti. Když Boha nazýváme
svým otcem, máme se jako Boží děti také chovat, aby stejně jako my máme radost, že je Bůh naším Otcem, měl i On radost z nás, svých dětí. Protože modlitba k „našemu Otci“ je společným
majetkem všech pokřtěných, je pro ně naléhavou výzvou podílet se na Ježíšově modlitbě v jednotě jeho učedníků. Modlit se „Otče náš“ znamená modlit se se všemi lidmi a za všechny lidi,
aby všichni poznali jediného a pravého Boha a byli shromážděni v jedno.
Jako téměř každá naše modlitba začíná křížem a vyznáním Boží Trojice – Otce, Syna a Ducha Svatého – tak také končí hebrejským slovem „ AMEN“, jež znamená „Staň se“. Tím ztvrzujeme to, co v modlitbě Páně, kterou nás naučil Ježíš – Bůh – je obsaženo.
P. Antonín Pospíšil

červenovodsko červenovodsko
* Všechny srdečně zveme na pouť ke sv. Anně do Janoušova, mše svatá bude v neděli 28. července ve 14 hod.
* V neděli 4. srpna všechny srdečně zveme na pouť na Křížovou horu u Červené Vody, mše
svatá začne v 10.30 hod. Zpěvem nás doprovodí smíšený pěvecký sbor Carmen.
		
P. Radek Maláč

postřelmovsko postřelmovsko
*

Mimořádná příležitost ke svaté zpovědi před prvním pátkem bude:
v Lesnici ve středu 31. 7. od 16.30, v Chromči ve čtvrtek 1. 8. od 17.00 hod.,
v Postřelmově v pátek 2. 8. od 16.00 hod.
* O první srpnové sobotě 3. srpna od 8.00 hod. bude v Postřelmově mariánská pobožnost
a mše svatá ke cti Panny Marie.
P. Vladimír Jahn

farnosti spravované z tatenice
ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH. Ve čtvrtek 1. srpna nebude slavena mše svatá v Hoštejně a v pátek 2. srpna v Tatenici.
P. Jaroslav Přibyl
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Sbírky z neděle 21. července nejsou uvedeny, protože FI byly připravovány kvůli dovoleným v předstihu.
Red.
Pondělí 29. července
Středa 31. července
Čtvrtek 1. srpna
Pátek 2. srpna

SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE

– památka sv. Marty
– památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
– svátek sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve
– Panny Marie Královny andělů

PORCIUNKULE

V děkanském kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze budeme SLAVNOST PORCIUNKULE
slavit v pátek 2. srpna. MŠE SVATÉ budou slaveny v 7.00, v 9.40 a v 18 hod.
Od 14.00 bude výstav Nejsvětější Svátosti a hodinová příležitost k soukromé adoraci, v 15.00 modlitba Růžence a v 15.30 hod. SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ. Jednou z nezbytných podmínek k získání plnomocných odpustků je stav MILOSTI POSVĚCUJÍCÍ.
Příležitost ke svátosti smíření bude od 14 hod. Je zároveň první pátek
v měsíci.
Liturgii dopoledních mší svatých doprovodí Dechový orchestr ZUŠ Veselí
nad Moravou pod vedením Jiřího Štici. Poté bude před kostelem sv. Bartoloměje následovat koncert dechové hudby.
P. Lev Eliáš, OFCap
V neděli 28. července v 15 hod. bude v kostele sv. Jana a Pavla v Pobučí slavit mši svatou
novokněz a nový zábřežský kaplan P. Ladislav Sovadina.
P. František Eliáš
SETKÁNÍ VARHANÍKŮ v Zábřeze bude o prvním srpnovém víkendu. Na malý varhanní koncert v kostele sv. Bartoloměje se můžete těšit v neděli 4. srpna po skončení hlavní nedělní mše svaté cca v 9.30 hod.
P. František Eliáš

DÁVAT SRDCEM JE UMĚNÍ, ALE VŽDY POTĚŠÍ... ( Lk 11, 1-13)

	Během firemního oběda darovali zaměstnanci generálnímu řediteli obraz s krajinou.
Šéf byl dojatý až k slzám, poděkoval jim a krajinku označil za nejhezčí dárek, který kdy
dostal. Všichni přihlížející byli zaskočeni a zmateni, protože obdarovaný ředitel byl slepý.
Tenkrát si někteří z nich vzpomněli na stejně překvapivou událost, která se stala před několika lety, kdy darovali jednomu jejich kolegovi, jemuž byly amputovány obě nohy, teplé vlněné papuče. Také on tenkrát pohnutě děkoval za ten nejkrásnější dar, jaký mu jenom
mohli darovat!
Otázka k zamyšlení: Proč na první pohled nevhodné dary vzbudily u dvou postižených
lidí takové pozitivní reakce? Vysvětlení je snadné: Oba obdrželi největší dar, protože je jejich přátelé pokládali za normální!
Zkusme ty kolem sebe vidět více srdcem. Objevíme v nich úžasné bohatství a inspiraci!
Kéž nám k tomu Bůh otevře oči!
P. Pavel Kavec CM
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