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4. 8. 2013
Ročník XX., číslo 31

18. 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 V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

blázne, 
ještě této noci 
budeš muset 
odevzdat svou duši 
a čí bude to, 
co jsi nashromáždil?’ 
Tak to dopadá s tím, 
kdo si hromadí poklady, 
ale není bohatý 
před bohem.“

Lk 12,21

Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udržuješ náš život a vedeš nás; 
buď stále s námi a slyš naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, 
kterou jsme od tebe přijali. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.     Amen

ŽALM 90  Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
1: Kaz 1,2; 2,21-23                                      2: Kol 3,1-11                                      Ev. Lk 12,13-21
Ordinárium: Olejníkovo č. 502                 příště břízovo č. 503
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Pondělí 5. srpna - Posvěcení římské baziliky Panny Marie
Úterý 6. srpna – svátek Proměnění Páně 
Ježíš své poselství nezjevuje jen slovy, ale též skrze znamení. Udá-
lost proměnění Páně je postavena jako protiváha k předpovědím 
o Ježíšově utrpení. Pán zjevil, že není jen trpící nebo jen oslavený. 
Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který přemohl zánik a vstal 
z mrtvých. Událost proměnění Páně se tak stává světlem pro oka-
mžiky, kdy i my putujeme temnotami života. Událost proměnění 
Páně je zároveň příslibem i našeho proměnění a naplnění.(www.
vira.cz)
v zábřeze budou o svátku Promění Páně slaveny mše svaté v kostele sv. barbory: v 9.40 
a v 18 hod. 
Čtvrtek 8. srpna – památka sv. Dominika, kněze
Pátek 9. srpna – svátek sv. Terezie benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky 
evropy
Edith Stein – sv. Terezie Benedikta od Kříže se narodila se 12. října 1891 jako dcera židov-
ských rodičů ve Vratislavi. Při studiu filozofie dlouho hledala cestu od pouhého racionalismu 
k víře v Boha, až se dopátrala Boží pravdy a 1. ledna 1922 byla křtem přijata do katolické 
církve. 
o bohu řekla: 
*  „Bůh je pravda. Kdo hledá pravdu, hledá Boha, ať už si to uvědomuje nebo ne.“
*  „Jen ten, kdo se zcela odevzdává do rukou Božích, může důvěřovat, že je veden bez-

pečně. 
  To, co se odevzdá jemu, se neztratí.“
*  „Přijímám to, co přichází, a žádám jen to, aby mi k tomu byly dány nezbytné schop-

nosti.“
Sobota 10. srpna – svátek sv. Vavřince, mučedníka 

SeTKÁní vARHAníKŮ v zÁbŘeze. Tuto neděli, po 
skončení druhé mše svaté, můžete zůstat v kostele a poslech-
nout si malý varhanní koncert.                       P. František Eliáš

mAleTín. Tuto neděli 4. srpna v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše 
v Maletíně.   P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnos-
ti nabízet výhodnější ceny za dodávky energií. Tentokrát bude na 
faře v zábřeze ve středu 14. srpna od 9 do 16 hod. přítomna i pra-
covnice, která má na starosti energie pro domácnost. 
Kompletní ceníky energií pro domácnost Kristýna služebníka najdete 

na našich webových stránkách http://rkfzabreh.rps.cz. Jako každý měsíc, bude ve stejnou 
dobu na faře v Zábřeze také pracovnice servisní společnosti Kristýn služebník s.r.o., kte-
rá zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. 
Podmínkou pro nová zapojení je souhlas faráře či děkana.              P. František Eliáš, děkan
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eXeRCiCie nA SvATÉm KoPeČKU U olomoUCe – last minute. 
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás 
srdečně zvou na exercicie s P. Gorazdem Františkem Kru-
šinou, OPraem., které se uskuteční ve dnech 6. – 11. srp-
na 2013.
Téma: Kain a Ábel („Druhý“ hřích člověka, touha člověka 
zabývat se zlem a zlo šířit, návrat k bohu, záchrana člově-
ka“). Program začíná v úterý 6. 8. v 17 hod. a končí v neděli 
11. 8. v 15 hod. Přihlásit se lze ne e-mail: info@premonstratky.cz, případně zavolejte na tel. 
731 626 509 a přihlásím vás.  Hana Lexmanová
HoRA mATKY boŽí U KRÁlíK oŽívÁ, vRACí Se TAm dUCHovní SPRÁvA
biskup Jan Vokál poslal na Horu Matky boží jedno-
ho ze svých nejbližších spolupracovníků, dosavadní-
ho biskupského vikáře pro pastoraci a církevní škol-
ství P. Karla Moravce, který v Zábřeze několikrát vedl 
liturgii. 
 V neděli 18. srpna v 10 hodin při obnovené hlavní 
pouti k Nanebevzetí Panny Marie slavnostně stvrdí diecézní biskup Jan Vokál nové uspořá-
dání na tomto poutním místě.
Farnost Zábřeh vypravuje na Horu Matky boží autobus, odjezd v 8.30 hod. z Valové. Hlásit 
se můžete u paní Ludmily Korgerové, tel. 583 414 512, mobil 732 805 427.
 Na zpáteční cestě se zastavíme ve Svébohově a budeme účastni svátostného požehnání 
ve 14.30 hod. 

dUCHovní obnovA nA SvATÉm HoSTÝně. 
Duchovní obnova pro členy Matice hostýnské se koná ve dvou ter-
mínech. 
 29. 11. – 1. 12. 2013 a 6. 12. – 8. 12. 2013. 
Oba termíny duchovní obnovy vede Mons. Jan Graubner, arcibis-
kup olomoucký. 
 Členové Matice, kteří se chcete účastnit, nahlaste se důvěrnici (tel. 583 414 487, mobil 
731 314 056).  Na setkání na Svatém Hostýně se těší Žofie Deverová (důvěrnice)

 Kongregace Milosrdných sester svatého Kříže Kroměříž zve vdané ženy do 45 let v době 
od 15. do 17. listopadu 2013 na duchovní obnovu, kterou povede P. Petr bulvas. 
Přihlášky na adresu: Sestra Františka Šmajstrlová, Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž,
tel. 573 342 749, e-mail: sr.frantiska@seznam.cz.

PoUŤ K PAnně mARii nAnebevzATÉ
ve SvÉboHově.

V neděli 18. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii nanebevzaté do Svébohova. 
mše svaté v 7.30 a v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod. 

 P. František Eliáš
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Učící se církev – JAK mlUviT o boHU  2. čt. Kol 3,1-5.9-11; KKC 39-49
 Jsou věci a pravda života, jejichž poznání si nemá člo-
věk, který je poznal, nechat jen pro sebe. Na prvním mís-
tě je to víra v Trojjediného boha. Jaká jsou naše východiska 
pro dialog s nevěřícími a těmi, kdo vyznávají jiná nábožen-
ství? To je naše dnešní téma. Odpověď stavíme na dvou zá-
kladních skutečnostech: bůh je a lidský rozum je schopen 
poznat boha a pravdivě o něm mluvit. A to ke všem lidem, 
v každé době a na každém místě. Přitom však je třeba mít 
na paměti, že naše poznání boha je omezené, a stejně tak je 
omezená i naše řeč o bohu. Naše lidská slova jsou vždy nedostatečná k vyjádření božího ta-
jemství, tak, aby mohla vystihnout boha v jeho nekonečné jednoduchosti. 
 Církev učí, že jediný a pravý bůh, náš stvořitel a Pán, může být s jistotou poznán skrze svá 
díla díky přirozenému světlu lidského rozumu. Avšak někdy se nám tento bůh zdá být nepří-
tomný, vzdálený, hluboko skrytý. Zvláště v situacích, kdy nás zasáhnou: bolest, nemoc, válka, 
tornáda a jiné přírodní a životní katastrofy! Zvláště od té doby, kdy sekularismus začal vítě-
zit nad uspořádaným světem gotických katedrál. Slovy francouzského, katolického filosofa bl. 
Pascala: ... v době, „kdy je dostatek světla pro ty, kdo si z celé duše přejí boha aby byl, a na dru-
hé straně zase dostatečná tma pro ty, kdo mají opačné přání.“ Astrofyzik St. Hawking, řazený 
vedle Newtona a Einsteina mezi největší vědce, hlučně se hlásící k ateizmu, nejednou vyjádřil 
pochybnost o svém přesvědčení, že bůh není. Člověk je totiž svou přirozeností i svým povolá-
ním náboženská bytost. Kdekoliv a kdykoliv se setkáme s lidmi od doby jejich existence, vždy 
se setkáme s vírou ve vyšší bytosti. Protože člověk pochází od boha a jde k bohu, nežije plně 
lidským životem, pokud svobodně neprožívá svůj vztah k bohu.
 bůh je tudíž realitou našeho života, je tak velkorysý, že má čas i pro nás a stará se o nás. 
V Ježíši Nazaretském potkáváme tvář boha, který sestoupil ze svého nebe, aby se pohroužil 
do světa lidí, do našeho světa, aby učil „umění žít“, cestě štěstí; aby nás osvobodil od hříchu 
a učinil nás božími dětmi. (srov. Ef 1,5; řím 8,14)
 V Eucharistii ve Svátosti oltářní, přijetím Těla a Krve Páně, se dokonce vytváří tělesné 
společenství s Kristem. 
 být stvořen k božímu obrazu znamená, že jsme byli stvořeni tak, abychom odráželi či 
připomínali boha. bůh nevypadá jako člověk a ani nemá lidské vlastnosti. Je to spíše nao-
pak. Člověk má podobu boha (podobá se mu duší) a má některé božské vlastnosti - ovšem 
na své lidské úrovni. Dokonalost tvorů, jejich pravda, dobro a krása zrcadlí nekonečnou do-
konalost boha, svého Stvořitele. Proto též můžeme mluvit o bohu, vycházejíce z dokonalosti 
jeho tvorů, „neboť z velikosti a krásy tvorstva lze poznat jejich Stvořitele“. O této skutečnosti 
by se dalo psát a mluvit bez konce. Krása rozkvetlé horské louky, ovocný sad plný květů, krá-
sa a důmysl lidského těla, živé i neživé přírody... Kdo vymyslel jejich překrásný design a pak 
podle něho tvořil? A hlavně, kdo v jejich těle uvedl v harmonii tisíce součástek k plnému ži-
votu? „Co je člověk, že na něho pamatuješ, syn člověka, že se ho ujímáš? Jen maličko jsi ho 
omezil, že není roven bohu, korunuješ ho slávou a důstojností.“ (Žalm 8,5); „Nebesa vypra-
vují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou.“ (Žalm 19,1) Když člověk naslouchá po-
selství tvorstva a hlasu svého svědomí, může dosáhnout jistoty, že existuje bůh, příčina a cíl 
všeho. Vždyť tvor se bez Stvořitele ztrácí. To vysvětluje, proč se věřící cítí podněcováni Kris-
tovou láskou k tomu, aby přinášeli světlo živého boha těm, kteří ho neznají nebo odmítají. 
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 bůh k nám přistupuje jako výzva, jako pozvání a vyzvání. Naše víra má být výsledkem 
našeho osobního nalezení, dílem naší svobodné vůle. bůh nechce otroky, kteří by mu sle-
pě patřili, ale svobodné, radostné partnery božích zaslíbení, kteří upřímně hledají boha i za 
cenu oběti. Je-li bůh, pak mají skutečnou váhu jiné hodnoty než ty, které jsou běžně lidmi 
dnešní doby ceněné.
 Rada těm, kdo hledají boha, i když v něj zatím plně nevěří. Dělej to, co dělají druzí, tedy 
věřící a po čase dojdeš pravdy. (Velmi také doporučuji, poprosit přátele o modlitbu.) 
 Kdyby tázání se po bohu nenalézalo odpovědi a cesta k němu zůstávala uzavřená, pak je 
lidský život jen nesmyslný experiment bez rozumného a důstojného zakončení lidského ži-
vota.
 Jak konkrétně sdělovat bOHA? Lidé jdou nejprve za osobou hlasatele a teprve potom při-
jímají pravdu. Dnešní doba chce na prvém místě svědky žijící podle hlásané pravdy a teprve 
potom kazatele. To je úkol a tvář nové evangelizace a to pro každého, komu jde o věc Kristo-
vu. Jak mluvit o bohu dnes? Předně můžeme odpovědět, že o bohu mluvit můžeme, proto-
že On promluvil k nám. První podmínkou mluvení o bohu je tedy slyšet, co řekl bůh sám. 
Člověk je stvořen, aby žil ve společenství s bohem, v němž nachází své štěstí: „Až budu celý 
v tobě, už nikdy nebudu prožívat smutek a zkoušky; můj život bude dovršen, bude naprosto 
plný tebe.“(sv. Augustin)   P. Antonín Pospíšil 

PAPeŽ v bRAzilii - třetí den - 25. 7. 2013. Chtěl bych vám říci, 
co od Světových dní mládeže očekávám. Očekávám, že budeme hluč-
ní, chci, aby lidé v diecézích vyšli ven, chci církev v ulicích. Přeji si, 
abychom se bránili všemu tomu, co je světské a pohodlné, abychom 
se střežili uzavřenosti do sebe – do svých farností, internátních škol a 
institucí. Ty všechny musí ze sebe vyjít, protože jinak se změní v ne-
vládní organizaci, a tou církev nemůže být... 
 Myslím, že civilizace v této chvíli přešla ke kultu boha peněz. Sto-
jíme před filosofií i praxí, vylučující dva body života, které jsou pří-
slibem. Přirovnal bych to ke druhu skryté eutanázie – nepouštíme ke 
slovu a k činu staré lidi. Mladým lidem se děje totéž – nezažili důstoj-
nost práce, protože práci nemají. Tato civilizace tedy vylučuje staré a 
mladé lidi. 
 Mladí lidé musí vyjít a bojovat za hodnoty, zatímco staří lidé musí mluvit – musí učit a 
předávat moudrost národů. Nesmí se vzdát tohoto předávání národních dějin, spravedlnosti 
a paměti. Mladí lidé se nesmí stavět vůči starým do opozice, ale mají jim naslouchat. Vězte, 
že v tomto okamžiku jste vy, mladí, spolu se starými lidmi odsouzeni k témuž osudu – vylou-
čení. Nedopusťte, aby toto vyloučení nastalo! 
 Víra v Ježíše Krista není žert, je to něco mnohem vážnějšího. Je to skandalon. Kříž nadá-
le budí pohoršení, avšak cesta kříže a Kristova Vtělení je jediná jistá. Nedělejte prosím z víry 
koktejl. Můžete si udělat koktejl z pomeranče, jablka nebo banánu, ale nikoliv z víry. Víra je 
úplná a nelze ji rozpustit. Je to víra v Ježíše. Je to víra v božího Syna, který se stal člověkem, 
miloval mne a zemřel pro mne. 
 Co tedy máme dělat? být hluční a vyrušovat. Pečovat o mladé i staré lidi, aby neředili 
víru. Číst blahoslavenství a 25. kapitolu Matoušova evangelia o posledním soudu. To je váš 
akční program – blahoslavenství a 25. kapitola z Matouše.
 Mnohokrát děkuji. Kéž vám bůh žehná. A modlete se za mne!           papež František 
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červenovodsko    červenovodsko

Sbírky z neděle 28. července: Domov důchodců sv. Zdislavy 120, Mlýnický Dvůr 430, 
Červená Voda 1.788, Písařov 940, Jakubovice 682, Janoušov 1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať. P. Radek Maláč

PoUŤ K PAnně mARii nA TURzovKU (Slovensko) v úterý 6. 8. 2013.
Časy odjezdů: Červená Voda 5.45, Štíty 6.00, Písařov – Kocanda 6.10, Jakubovice 6.20, bu-
šín 6.25 Klášterec 6.30, Zábřeh – Valová 6.40 hod. 
 Více informací podá paní Kubitová 737 869 214.

lošticko    lošticko    lošticko

lAKomSTví ÚSměvně i vÁŽně. (Lk 12,13-21)
Jeden lakomec se kdysi vydal k lékaři a řekl mu:
 „Pane doktore, od té doby, co jsem si koupil novou lednici, nemohu klidně spát!“
Lékař se ho zeptal: „Copak, je příliš hlučná?“
 „Ne, mám jiný problém, trápí mě hrozná nejistota – když zavřu dvířka, zůstane světlo 
uvnitř svítit dál a odebírá elektřinu, anebo se vypne?“
K zamyšlení: Lakomství je matkou chamtivosti a chamtivost přináší „komplex hromadě-
ní“ který nás zotročuje tak, že nám bere spánek, protože proměňuje vynikajícího služební-
ka – peníze – ve zlého pána.
 Zkusme v tomto týdnu nečíst reklamní letáky a z poštovní schránky je vyhodit rovnou 
do tříděného odpadu...  Fandí vám i sobě P. Pavel Kavec CM 

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 28. července: Lubník 1.000, Tatenice 760, Hoštejn 11.600 Kč (pouť).
 

AdoRAČní den farnosti Lubník prožijeme v sobotu 17. srpna. 
 Výstav Nejsvětější svátosti od 16 do 19 hod. 
 Po celou dobu bude také příležitost ke svátosti smíření.

PoUŤ nA KoRUně. Srdečně zveme v neděli 18. srpna na pouť 
k Panně Marii do kaple na Koruně. Mše svatá zde bude slavena ve 
14.30 hod.

FARní den v TATeniCi se uskuteční v neděli 25. srpna (bližší in-
formace budou uvedeny později).                             P. Jaroslav Přibyl

                                                                              * * * 

K SoUČASnÉ SiTUACi.... 
 Potkají se dva komentátoři. Jeden povídá: „Tak ti vůbec nerozumím ani tomu, co se teď 
děje ve světě, ani tomu, co se děje u nás.“ 
 „To ti vysvětlím,“ nabízí se druhý. 
 „Což o to, vysvětlit to umím taky – ale nerozumím tomu.“
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 štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 28. července: Štíty 2.070; Cotkytle 1.770; Horní Studénky 
1.100 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                      P. Stanislav Suchánek 

PoUŤ ve ŠTíTeCH. V neděli 18. srpna jste zváni na pouť k Panně Marii Na-
nebevzaté do Štítů. Mše svatá je v 9.00 a svátostné požehnání je v 14.30 hod.  
                                                                                            P. Stanislav Suchánek

 Toto požehnání bude doprovázet hrou na housle studentka Janáčkovy 
akademie múzických umění v brně Adéla Ševčíková. 
Po skončení svátostného požehnání zahraje několik skladeb ze svého repertoáru.

 ve dnech 17. a 18. srpna slaví město Štíty 735 let. Při této příležitosti se budou konat 
koncerty DAVIDA DEYLA (17. 8.) a EVY a VAŠKA (18. 8.).

mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 21. a 28. července: Mohelnice 3.853, 3.586; Úsov 564, 717; Studená Louč-
ka 968, 670 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.   P. Petr Šimara 

z mohelnické farní kroniky - léta Páně 1900
oprava varhan
 Uničovský varhanář Edmund brauner, velmi dobře opravil 
varhany ve farním chrámu. Oprava si vyžádala nákladu 1.050 ko-
run.
oprava oken v presbytáři
 Konečně byla vzata do opravy dvě gotická okna v presbytáři. 
Jejich dřevěný rám byl již ve velmi špatném stavu. barevné za-
sklení nových oken provedl Mayerův královský, umělecký ústav 
z Mnichova nákladem 2.020 korun. Kamenické práce provedl kamenický mistr Haberland 
z bukové. Na oknech jsou v barevném provedení obrazy sv. Vincence z Pauly a obraz sv. 
Kateřiny. První měl sloužit k účelu propagace založení domova sirotků v Mohelnici a vy-
obrazení druhé, na vděčnou památku paní Kateřina Kunsfeldová, která na opravu oken da-
rovala 1.200 korun.
 Dárkyně, Paulina Schibalová z Mohelnice, která na svůj náklad nechala zhotovit dvě 
barevná okna za hlavním oltářem, si přála, aby její schovanka nechala udělat dvě zbývající 
okna. Zřejmě pro nedostatek peněz k tomu nedošlo.
zahájení bohoslužby ve Slavoňově
 Pro kapli ve Slavoňově byla na dobu deseti roků udělena menší licence. Mohelnický 
farář daroval pro tuto kapli stříbrný kalich a 29. října zde poprvé byla sloužena mše svatá. 
V portatile jsou uloženy ostatky svatých Severina, Fortunátuse a Urbana.
biřmování
 V červenci tohoto roku přijel do Mohelnice arcipastýř a 1600 biřmovancům udělil svá-
tost biřmování. Při této příležitosti měl také kázání a druhý den provedl visitaci fary v Mo-
ravičanech.   Bartoš H.
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Sbírky z neděle 28. července: Zábřeh 7.220; Jedlí 2.000; Svébohov 1.700; Klášterec 3.198; 
Zvole 2.489; Pobučí 400 Kč. 
dary: zábřeh – růžencové společenství na Haiti 400; Klášterec – na kostel sv. barbory 
1.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

KAToliCKÝ dŮm
  Pojeďte s námi na PoUŤ. Především všechny mariánské cti-
tele zveme na poutní zájezd, jehož cílem je známé moravské pout-
ní místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje spirituál pražského se-
mináře pater Miloslav Kabrda SDb (mnohým důvěrně známý z 
rádia PROGLAS). Přihlásit se můžete na kontaktech: Josef Kli-
mek, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-
Ráječek, mobil 737 618 172. Odjezd v úterý 13. srpna v 16 hodin 
z Valové, předpokládaný návrat ve 23 hodin. Cena 250 Kč splatná 
v autobuse.
  Prázdninová brigáda. Šikovným a pracovitým studentům 
a studentkám nabízíme možnost drobného přivýdělku v rámci 
prázdninové brigády. Potřebujeme vypomoci jednak při dokončovacích pracích na zahradě 
Katolického domu (osazování mobiliáře zahrady, nátěry, zahradnické práce) a při generálním 
úklidu prostor KD (umývání oken, pastování parket). Zájemci hlaste se: mob. 731 465 717, 
nebo e-mail spolek.metodej@tiscali.cz.  Za Spolek Metoděj Josef Klimek

PoUŤ nA vŘeSovoU STUdÁnKU. V sobotu 31. srpna pořádá farnost Velké Losiny již 
tradiční pouť na Vřesovou studánku. Poutní mše svatá ve 14.30 hod. Ze Zábřeha – Valové 
bude vypraven na Červenohorské sedlo autobus, odjezd ve 12 hod. 
 Hlaste se na čísle tel. 583 414 512, mobil 732 805 427 u paní Ludmily Korgerové.
Podle pověsti objevil Vřesovou studánku (1313 m.n.m.) lovec, který v těchto místech pronásle-
doval zraněného jelena. Jelen, když se napil vody ze studánky, uzdravil se a zmizel lovci z očí. 
Později se prý sám lovec vyléčil z těžké nemoci pomocí vody z pramene Vřesové studánky. Jako 
projev díků zde pak na sloup zavěsil obraz a Vřesová studánka se stala poutním místem.

Později kníže Lichtenštejn, jemuž zdejší kraj pa-
třil, upravil pramen a nechal zde postavit kapli. 
Císař Josef II. dal později kapli uzavřít a známý 
obraz „Pět ran Krista Pána“ byl z kaple přene-
sen do kostela ve Velkých Losinách.
Ale již kolem roku 1800 byla kaple znovu ote-
vřena. V roce 1850 byla místo dřevěné kaplič-
ky vystavěna kamenná kaple, na jejíž stavbu 
bylo použito kamene z říčky Desné a v roce 
1927 byla kaple přestavěna na kostelík. Ten 
v roce 1946 po zásahu bleskem vyhořel.


