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22. 11. 2020
Ročník XXVII. číslo 47

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

Žl 23   Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
1: Ez 34,11-12.15-17 2: 1 Kor 15,20-26.28 Ev. Mt 25,31-46
Ordinárium: Břízovo č. 503 příště Ebenovo č. 504

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na 
svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako 
pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po 
své pravici: ‘Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připrave-
né od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; 
byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen, a navštívili 
jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.’ Spravedliví mu na to řeknou: ‘Pane, kdy jsme tě vi-
děli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a uja-
li jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli 
jsme k tobě?’ Král jim odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých 
nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.’ 
Potom řekne i těm po levici: ‘Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro 
ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi 
napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen 
a ve vězení, a nenavštívili jste mě.’ Tu mu na to řeknou také oni: ‘Pane, kdy jsme tě viděli hladového 
nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?’ On jim 
odpoví: ‘Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro 
mne jste neudělali.’ A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.“

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc
na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět,
vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží
a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou
v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen
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K NEDĚLNÍMU EVANGELIU (P. Karel Skočovský, psáno pro KT)

Král je Pastýř (Slavnost Ježíše Krista Krále)
Slavnost Ježíše Krista Krále nám připomíná tři skutečnosti: kým 
je Ježíš, kým jsme my, a  kým být můžeme navždycky, když to 
Bohu dovolíme.

Jednou jsem dětem v  náboženství položil těžkou otázku: 
„Když je Ježíš náš Král a my všichni v církvi patříme do jeho ro-
diny, pak kdo jsi v Božím království ty?“

„Přece princezna!“ vykřikla bez vteřiny zaváhání malá Eliška. 
Ta holka, řeknu vám, strčí kdejakého teologa do kapsy. Hotový 
Tomáš Akvinský v sukni. Protože v tom, co je v teologii podstat-
né, má naprosto jasno. Dnešní slavnost nám totiž neříká jenom, 
kdo je Ježíš, ale také, kdo jsme my. Ježíš je Král. A Král je Pastýř. 
A Pastýř se stal Beránkem, aby se ovečka mohla stát královnou. Navždycky. Má to jedinou 
podmínku: „Přijď Království tvé“ se uskuteční jen prostřednictvím „buď vůle tvá“.

Ježíš Kristus je Král. On vládne dějinám. Král králů, prezidentů, císařů, mocností 
a sil... Ale jaký je to Král!

Král maličký. Tichý. Pokorný. V lůně ženy. Na seně ve žlabu pro dobytek. Slovo učině-
né nemluvnětem. Vládne andělům, a poslouchá své rodiče. Král na oslátku, které mu ne-
patří. Zná žízeň a hlad, úzkost a strach, únavu z cest. Král, co svým přátelům, zkřehlým zi-
mou po celonočním rybolovu, připravuje snídani. A při večeři jim umývá zaprášené nohy.

Král zbičovaný, s trnovou korunou na hlavě. Vysmívaný zločinec na trůnu kříže. Pro 
mnohé žrout a pijan. Pro rodinu pomatený, pro elitu posedlý. Odmítnutý těmi, se který-
mi vyrůstal, národem, kterému byl po staletí ohlašován. Král uzamčený v temnotě hrobu. 

Ale též: Vítěz nad smrtí. Ten, který sestoupí z trůnu, aby osušil slzy plačícím, a přepáše 
se, aby jim posloužil u stolu na svatební hostině. 

Při četbě dnešního evangelia nemohu nevzpomenout na úchvatnou Michelangelovu 
fresku Posledního soudu ze Sixtinské kaple. To místo jsem navštívil mnohokrát. A vždyc-
ky mi vyrazí dech. 

Byly doby, kdy jsem gesto Krista Soudce, ztvárněného podle antického ideálu krásy, 
vnímal jako hrozbu. Ale po tom, co jsem objevil Ježíšovu pravdivější tvář, o níž mluvím 
výše, se do Sixtiny vracím naopak s velikou radostí. Vím totiž, že můj Soudce je pokor-
ný Král a krásný Pastýř. Před Soudcem zvolám „Pane, smiluj se!“. Před Králem pokleknu 
s hrdostí a důvěrou. A zaslechnu-li hlas Pastýře, vím, kudy jít, abych skončil v jeho náruči. 
Na konci pozemských dějin mne bude totiž soudit Pastýř, který každou z nás, zatoulaných 
ovcí, osobně hledal a nalézal třeba tisíckrát.

AA – anonymní alkoholici. Od 25. listopadu každou středu v 18.00 hod. 
se na faře v Zábřehu bude opět setkávat společenství anonymních alko-
holiků (AA). Vím, že je potřeba veliké odvahy rozhodnout se pro pomoc 
a začít se uzdravovat z této nemoci. Účast na setkání je anonymní a dob-
rovolná. Více informací rád podám soukromě a anonymně. Prosím, ne-

bojte se mi zavolat nebo domluvit si se mnou setkání.
P. Krzysztof Leon Klat, mobil: 731 402 040.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
úterý 24. listopadu  Památka sv. Ondřeje Dung Laca,
 kněze a druhů mučedníků
středa 25. listopadu  sv. Kateřiny Alexandrijské, panny
 a mučednice
neděle 29. listopadu  PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ 

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VE FARNOSTI
 OD 18. 11. 2020 JSOU SLOUŽENY MŠE SVATÉ ZA ÚČAS-

TI 15 ÚČASTNÍKŮ. PŘEDNOST MAJÍ TI, NA JEJICHŽ 
ÚMYSL JE SLOUŽENA MŠE SVATÁ. SLEDUJTE, PRO-
SÍM, POZORNĚ ZPRÁVY, POČTY ÚČASTNÍKŮ SE MOHOU MĚNIT. 

 K  nedělní mši svaté v  8.30 a  každý den večer v  19.45 hod. 
ke krátkému zamyšlení se můžete připojit na internetových 
stránkách farnosti www.rkfzabreh.rps.cz.

 Možnost přijetí Eucharistie je v neděli od 14.00 do 18.00 hod. 
během tiché adorace a také před kostelem po skončení neděl-
ních mší svatých.

Od čtvrtku 19. listopadu je od 15.00 hod. do začátku mše svaté kostel otevřený k ado-
raci, přijetí svátosti smíření a Eucharistie.

 Farní kostel bude i nadále otevřen po mříž každý den od rána do večera k soukro-
mým modlitbám. Můžete si vzít i časopisy a noviny včetně Farních informací. Mys-
lete i na své sousedy a přátele, někteří se do kostela nedostanou a Farní informace 
jim chybí!

Aktuální číslo i archiv Farních informací najdete také na internetové stránce farnosti Zá-
břeh www.rkfzabreh.rps.cz.

  

DARY VE FARNOSTI ZÁBŘEH: TV NOE 500 Kč; na Proglas 500;  na misie 700; po-
kladničky z týdne 8.–15. listopadu 6.279 Kč. 
NA ÚČET FARNOSTI: Zábřeh – dary na potřeby farnosti 4.000 Kč
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať 

Pokud chcete a můžete přispět fi nančně na misie, na arcidiecézní charitu nebo na 
potřeby farnosti, můžete tak učinit formou internetového bankovnictví. Číslo účtu 
farnosti Zábřeh je 1902287359/0800.
Nezapomeňte uvést v poznámce, na jaký účel chcete částku věnovat.
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lošticko            lošticko            lošticko

Na základě usnesení vlády ČR je povoleno, aby se s platností od 18. listopadu 
účastnilo bohoslužeb, svateb a pohřbů až 15 osob. 
Pravděpodobně v neděli se očekává další posun.

Mše svaté budou ve farnostech Loštice a Moravičany slouženy v obvyklém čase. 

štítecko            štítecko            štítecko

Ve farnostech Štíty, Horní Studénky a Cotkytle jsou od 18. listopadu slou-
ženy bohoslužby ve všední dny v  obvyklou hodinu, stejně tak i  v  nedě-
li v obvyklou hodinu podle zveřejněných ohlášek, s účastí pouze 15 osob. 
Přednost mají farníci, kteří mají zapsaný úmysl na příslušné datum, proto 
využijte možnost zapsání volných úmyslů na neobsazené termíny. 

Ve farnosti Štíty budou také po dobu epidemiologických omezení slaveny 
mše svaté s nedělní platností v sobotu v 17 hod., s účastí pouze 15 osob. Vy-
užijte tuto možnost v období omezené účasti farníků na mši svaté.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci lze letos získat celý listopad. Oktáv pro získání 
plnomocných odpustků (1. 11.–8. 11.), spojený s návštěvou hřbitova se tak rozšiřuje na 
celý listopad. 
Také vás, spolu s našimi biskupy, vybízím ke společné modlitbě sv. růžence, každý den 
ve 20 hod. 
Pokud chcete a můžete přispět finančně na potřeby farnosti, můžete tak poslat dar ban-
kovním převodem na účet farnosti Štíty 1903957369/0800. Potvrzení daru pro slevu na 
daň z příjmu bude zasláno dárci na uvedenou adresu. P. Jacek Brończyk   

farnosti  spravované  z  dubicka

Mše svaté ve farnostech Dubicko, Rohle a Třeština budou od 18. listopadu v obvyklých 
časech v počtu 15 účastníků.
Přednost mají ti, za jejichž úmysl je mše svatá sloužena. Možnost přijetí Eucharistie je ka-
ždou neděli ve farním kostele v Dubicku od 11.00 hod.

svébohov            svébohov            svébohov

Dar na TV NOE 2.000 a na potřeby farnosti 5.850 Kč. 
Možnost přijetí Eucharistie a adorace Nejsvětější svátosti je ve farním kostele každou ne-
děli v čase od 18.00–19.00 hod. 

farnosti  spravované  z  tatenice

Možnost přijetí Eucharistie bude ve farních kostelích o nedělích:
v  Hoštejně 14.30–14.45 hod., v  Lubníku 15.15–15.30 hod., v  Tatenici 
15.45–16.00.

Možnost svátosti smíření: v  Hoštejně ve čtvrtek 19. listopadu 17.00–
18.00 hod., v Tatenici v pátek 20. listopadu 17.00–18.00 hod.
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HISTORICKÁ PAMĚŤ FARNOSTÍ DĚKANÁTU ZÁBŘEH
Další podrobnosti: autorka knihy paní Marie Hamplová,
tel. 731 086 097
15. Římskokatolická farnost Mohelnice (Müglitz), farář Mgr. 

Petr Souček, kostel sv. Tomáše z Canterbury. 
První písemná zmínka o obci pochází z roku 
1131, tehdy ves jako majetek metropolit-
ní olomoucké kapituly jmenoval olomoucký  
biskup Jindřich Zdík. Původní kostel byl za-
slíbený Nanebevzetí Panny Marie (věž kos-

tela se tehdy používala také jako hláska, patřila městu). První  
písemný doklad o  existenci kostela pochází z  roku 1247, kdy 
byl jmenován v papežské listině, jedná se tedy o nejstarší známou severomoravskou far-
nost. Mohelnická fara byla jednou z nejbohatších a nejvýznamnějších v olomoucké diecé-
zi. Z nejstarších mohelnických farářů je znám farář Sander Ranbow (1367–1368), biskup-
ský vikář a olomoucký kanovník, který byl později jmenován též přerovským arcijáhnem. 
Roku 1275 je u kostela uváděna farní škola, která byla ve 14. století základem pro vyšší 
vzdělání. Farní kostel byl r. 1424 vypálen husitskými vojsky, obnoven v r. 1480 a zasvěcen 
sv. Tomáši Becketovi. V r. 1642 byl kostel Švédy pobořen a v roce 1680 vyhořel. Zásadní 
oprava začala roku 1722, přitom byla zbořena stará kaple a na jejím místě v letech 1726–
1727 vybudována nová kaple sv. Anny s kryptou. Filiální kostel sv. Stanislava z roku 1584, 
byl založen pravděpodobně kvůli novému hřbitovu, protože starý hřbitov kolem farního 
kostela už nedostačoval; zchátralý byl opraven r. 1946. 
Původně velmi rozsáhlá mohelnická farnost byla v 17. stol. složena z vesnic Libivá, Kře-
mačov, Řepová, Květín, Slavoňov, Vlachov, Lukavice, Stavenice, hradu Mírova a  města 
Mohelnice s předměstím. Mohelničtí faráři vykonávali také duchovní správu i v okolních 
farnostech. Mohelnický děkanát zabíral r. 1647 i farnosti pozdějších děkanátů: kolštejn-
ského, šilperského, zábřežského, dokonce i šumperského a části moravsko-třebovského. 
Roku 1772 se poprvé stal mohelnický farář (Josef Sobek) arciknězem. 

Obec Libivá (Libein) 
Nejstarší dějiny Libivé jsou bohatší než její nedávná minulost, neboť poblíž obce byly na-
lezeny pozůstatky keltského osídlení. V písemných pramenech je Libivá zaznamenána již 
v roce 1273, kdy byla podřízena mohelnické rychtě. Později je takřka mohelnickým před-
městím. R. 1404 je zmiňován svobodný dvůr a tvrz, ta však po r. 1466 zanikla. Olomouc-
ký biskup Pavel z Miličína odevzdal roku 1448 hrad Mírov s Mohelnicí i Libivou v zástavu 

Jaroslavovi ze Šternberka. Roku 1460 udělil olomoucký biskup 
Tas z Boskovic dvoru v Libivé stejné výhody jako mohelnickým. 
Libivá a ochranné město Mohelnice byly až do konce feudální-
ho období poddanými mírovské vrchnosti. Potom Libivá připad-
la k  soudnímu okresu Mohelnice v  politickém okresu Zábřeh. 
V historických pramenech je uváděno, že škola byla zde již v roce 
1834. Obec byla k Mohelnici přičleněna v roce 1976, tvoří před-
městí Mohelnice. Mezi památky obce Libivá náleží socha Mado-
ny s Ježíškem držící v ruce ptáče a kaplička u hřbitova.
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farnost  zvole                 farnost  zvole

Dary na opravu komunitního centra 13.000 Kč, dary a pokladničky 
2.620 Kč. Všem ochotným dárcům ať odmění Pán. 

Kostel ve Zvoli bývá otevřený po mříž k soukromé modlitbě celo-
denně.
V době od 16.30 do 17.30 hod. je kostel otevřen denně, kromě neděle, 
pro individuální přijetí svátostí.
V neděli je možno přijmout Eucharistii po mši svaté skrze media 
(Radio Proglas, TV Noe, TV Lux, internetové vysílání z farností) 
od 9.00 do 11.30 hod.

V pátek bývá možnost soukromé adorace od 16 do 19 hodin a také možnost přistoupit 
individuálně ke svatému přijímání (při dodržení epidemiologických pravidel) VSTUPUJ-
TE JEDNOTLIVĚ – DODRŽUJTE ROZESTUPY.

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH. Vzhledem k tomu, že mám zjištěny a potvrzeny protilát-
ky na COVID 19 (skrytě jsem ho prodělal), tak můžu jako kněz posloužit bez rizika těm, 
kteří aktuálně touto nemocí procházejí nebo se jí obávají. Kdo si přeje ať už svátost smíře-
ní, přijetí Eucharistie – tedy svatého přijímání, či svátosti pomazání nemocných, může mi 
kdykoliv zavolat on, či jeho příbuzní na tel. 731 626 500. P. František Eliáš

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI. V úterý 8. prosince, na slavnost Neposkvrněného početí 
Panny Marie, bude adorační den naší farnosti a zároveň den vzájemných modliteb s bo-
hoslovci v kněžském semináři. Vzadu na stolečku v kostele je rozpis, zapisujte se, prosíme, 
k tiché individuální adoraci v časech od 9.00 do 17.00 hod.

Kolaudace komunitního centra proběhla ve čtvrtek 12. listopadu 2020 
Zdravíme všechny příznivce našeho farního domu – zvolského komunitního
centra. Stavebně jsme hotovi – díky Bohu a lidem dobré vůle. Leč letošní rok 
byl a zůstává všestranně náročný. Zbývá nám uhradit ještě část dluhu, a proto 
se na vás s důvěrou stále obracíme. Můžete si ještě „adoptovat“ část podlahy, 
1 m2 vychází na 2.725 Kč. Podlaha má celkem 160 m2. I tak nám ještě zůstane dost výraz-

ný dluh, který budeme muset řešit v dalších měsících. 
Jména dárců uvedeme na pamětní tabulce dárců.
Nyní nám zbývá kromě splacení dluhu se zaměřit na 
vybavení interiéru komunitního centra. 
Můžete také přispět jakoukoliv menší či větší částkou 
na účet Zvolské čtyřky 3695833319/0800. Všem dár-
cům děkujeme: i  díky vám se činnost komunitního 
centra začíná rozbíhat. K  pomocníkům našeho díla 
přibývají další profese: zajištění programů a provozu, 
údržba a průběžný úklid. Více na www.zvolska4.cz.

Tomáš ČVANČARA, předseda spolku,
tomas.cvancara@email.cz
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PODĚKOVÁNÍ. Děkuji Františku Knížovi ze Zábřeha a Františku Kupkovi ze Zvole za 
to, že profesionálně obnovili v historické podobě zeď ve farním dvoře, která byla narušena 
opravami farního domu. P. František Eliáš

HRÁCH NA ZEĎ…
Lék na strach, lék na bezmoc (pro křesťana). Jak strach a bezmoc přetavit v život věčný 
(který už začal). Přiznejme si, že máme v sobě často víc mentality konce než začátku, byť 
jsme křesťané.  Situace světa i nás samotných je výzvou ke zpytování stavu naší víry a při-
jetí konkrétních kroků ku pokoji nitra. 
Apoštol Pavel má lék, který je nadčasový, tedy i pro náš čas: „Smiřte se s Bohem“, dříve 
než vás ON překvapí. Je to cesta k radosti ducha: být skrze svátosti propojen s živým Bo-
hem i celým nebem. 
Proč někdo jde životem v pokoji a někdo v hrůze a strachu? 
Navštívil jsem minulý týden ženu, babičku věkem přes devadesát let; právě se vyléčila 
z covidu a vyzařovala životní elán, jako dříve. Když jsem se s ní setkal, pevně se držela za 
prvé hole, za druhé lásky blízkých i lásky k blízkým a za třetí růžence a církve skrze televiz-
ní obrazovku. Přišel jsem za ní, aby přijala Eucharistii. Průběžně přijímá všechny potřebné 
svátosti a žije v reálné důvěře v Život, tedy i v setkání s těmi, kteří ji na věčnost předešli. 
Když říkám svátosti, myslím i svátost pomazání  nemocných, chcete-li „poslední pomazá-
ní“ – i toto téma má zpracované a další důvod k radosti navíc. 
Přijetí svátosti pomazání nemocných ve vyšším věku od 60 let nebo při vážnější nemoci, je 
znamením zpracovaného tématu vlastního života pozemského i věčného. 
A i když o tomto tématu mluvívám, často jako bych házel hrách na zeď anebo mluvil do 
dubu. Když tomu tak je, právem se mohu obávat, že tento člověk není připraven pro tuto 
dobu, vlastně pro plnost života, pro život věčný.  
Kdo chce pochopit, pochopí. 
Žehnám všem, kteří dočetli až sem. P. František Eliáš 

  

CO ŘEKLI O SMRTI PŘED SVOU SMRTÍ NAŠI SOUČASNÍCI
Já se smrti nebojím. Až Pán Bůh řekne: „Václave, pojď,“ tak půjdu. Vím, že půjdu do lep-
šího. Spoléhám, že půjdu smrtí do života, protože se svěřuji do rukou někoho, kdo smrt 
poznal v celé její hrůze a vítězně ji přemohl. (P. Václav Dvořák † 2008, kanovník českobu-
dějovické katedrální kapituly)

Otázka, která rozesmála Matku Terezu (Matka Tereza † 2007)
„Máte strach ze smrti?“ Otázka Matku Terezu překvapila 
a pak se nahlas rozesmála. „Ne, vůbec,“ prohlásila. „Umřít 
znamená vrátit se domů. Copak máte strach vrátit se 
domů ke svým drahým? Okamžik smrti nedočkavě očeká-
vám. Tam nahoře najdu Ježíše a všechny lidi, kterým jsem 
se v tomto životě snažila dát lásku. Budou tam všichni lidé, 

kteří mi na této zemi byli drazí. Takže to bude nádherné setkání, nemyslíte?“

Poslední srozumitelná slova kardinála Miloslava Vlka na smrtelné posteli byla: „Nejkrás-
nější král je... Ježíš …“ (17. 3. 2017) převzato z www.vira.cz
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charitativní služba církve v děkanátu
V sobotu 21. 11. 2020 proběhne v supermarketech Kaufland Zábřeh a Kaufland Mo-
helnice podzimní SBÍRKA POTRAVIN.

PAPEŽ FRANTIŠEK: PODEJ SVOU RUKU CHUDÁKOVI!
Chudí lidé kolem nás jsou naším svědomím. Nepřehlížejme je, 
protože Ježíš je přítomen právě v  těch nejslabších. Modlitbu 
k Bohu a solidaritu s chudými a trpícími od sebe nelze oddělit. 
Žádná oběť nebude Bohu milá a nedojdeme jeho požehnání, po-
kud nebudeme pozornými k potřebám druhých. Čas pro modlit-
bu či adoraci se nikdy nemůže stát alibi nebo omluvou pro to, že 
bychom zanedbali a neřešili pomoc bližnímu v nesnázích.
Setkání s  chudým člověkem nás svým způsobem provokuje 
a klade nám otázky: jak můžeme osobně přispět ke zmírnění vy-
loučení a odstranění utrpení? 
Podaná ruka je projevem naší schopnosti konat skutky, které osvědčují křesťanskou 
víru a dávají našemu životu smysl. Je bezprostředním znamením blízkosti, solidari-
ty, lásky. 
Bohužel téměř bez povšimnutí ztrácíme schopnost zakusit soucit tváří v tvář bolestným 
výkřikům druhých. Handicap těch, kdo neměli stejné možnosti jako my, necháváme zce-
la bez povšimnutí. Již nepláčeme nad bídou druhých, ani nás nezajímá péče o ně, jako by 
to všechno bylo něco, co se nás netýká, pro co jsme si zřídili instituce. Uspěchanost doby 
nás vtahuje do víru lhostejnosti, že už ale nevidíme ani velké množství dobra, které mnozí 
každodenně v tichosti a velkodušně rozdávají. 
Pandemie koronaviru přišla náhle a  zastihla nás nepřipravené, provází ji pocit bezmo-
ci a  dezorientace. Doba, kterou prožíváme, zpochybnila naše mnohé jistoty. Zažíváme 
omezení konzumního životního stylu a restrikci dosud neotřesitelných svobod. Připadá-
me si chudší, křehčí, trápí nás ztráta zaměstnání, výpadek příjmů, smrt blízkých, absen-
ce běžných mezilidských vztahů, uzavřené kostely. Otřáslo se naše duchovní i materiální 
bohatství. Uzavřeni v tichu svých domovů začínáme chápat, jak důležité je soustředit se 
na podstatu a smysl života, hledat jednoduchost. A snad někde i dozrává touha po novém 
bratrství, které bude vnímavější pro druhé, schopné vzájemné pomoci a úcty. Na milosr-
denství si ale nelze jen hrát. Je zapotřebí se v něm denně trénovat. Kéž vezmeme stávající 
těžkou situaci jako příležitost a začneme právě teď. Cílem každé naší činnosti má být láska, 
která znamená: dělit se s druhými, věnovat se, sloužit. Protože tím stejným i nás zahrnuje 
Bůh, kterému jsme uvěřili, a kterého následujeme.

Plné znění papežova Poselství ke 4. Světovému dni chudých, který jsme si letos připome-
nuli v neděli 15. listopadu, je ke stažení na webu www.zabreh.charita.cz. Je velkou posi-
lou, inspirací a nadějí pro zaměstnance, dobrovolníky i příznivce charitního díla. Pro nás 
všechny pak je praktickým návodem, jak i v dobách relativního blahobytu všelikou chu-
dobu rozpoznat a nepropást příležitost k zapojení.


