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SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín

Štíty, Klášterec, Cotkytle, Horní Studénky 
Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov

Tatenice, Hoštejn,  Lubník
Mohelnice, Studená Loučka, Úsov
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Začátek a konec, minulost a budoucnost 
se setkali ve Vzkříšení. 
Naše víra se opírá o svědectví těch, 
kteří Vzkříšeného viděli. 
Svět okolo nás a generace po nás 
však budou žít z víry, 
kterou my vyznáváme 
a svým životem dosvědčujeme. 

„ze stolu Božího slova“

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně 
přemohl smrt a otevřel nám nebe; 
prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení 
vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, 
abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého 
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 118 
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
1: Sk 10,34a.37-43 2: Kol 3,1-4 Ev: Jan 20,1-9

 Sbírka tuto neděli 27. 3. bude věnována
na kněžský seminář

Ordinárium: Břízovo č. 503 
příští neděli Ebenovo č. 504



VELIKONOCE
Jako Pán kdysi vyvedl Židy z Egypta, dnes je tady s námi a vyvádí 
nás ze zajetí obav, úzkostí,  strachu a přináší naději. Ať žije i ve va-
šem srdci Vám všem přejí a vyprošují 
P. František Eliáš, P. Ján Čukáš, P. Jaroslav Přibyl, P. Petr Šimara, 
P. Jiří Putala, jáhen Vratislav Kozub  a z farnosti Bouzov požehnání 
Velké noci vyprošuje                                P. Josef Opluštil. 
 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  PÁNĚ - NEDĚLE  27. 3.
*  Mše svaté: Zábřeh 6.55, 8.30 a 18; Zvole 6; Jedlí 9; Svébohov 10.30; Maletín 15 hod. 
*  Změna času – posuňte si hodinky o hodinu dopředu
*  Ve všech kostelích sbírka na kněžský seminář
*  Velikonoční pondělí – rozpis nedělní, v Zábřeze není večerní mše svatá.  

Spolek Metoděj Zábřeh zve všechny malé i velké na neděli 27. 
března od 16. hodin ke společnému prožití svátečního dne. 
Mimo jiného pro Vás připravujeme pečeného beránka, pásmo ve-
likonočních zvyků v podání členů folklorního souboru MARKO-
VICE, populární melodie k dobré pohodě, poslechu i tanci v po-
dání skupiny MIROX Šumperk a mnohé další. Dámy a děti si mo-
hou vyzkoušet malování kraslic, či zdobení perníkových zajíčků. 

Pánové se mohou přiučit, jak se pletou pomlázky a případně s příchodem nového dne 
je hned i vyzkoušet. Vstupné na tuto akci je dobrovolné, takže nezapomeňte přijít. 
                   Na setkání s vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

 SVÁTOST SMÍŘENÍ v kostele sv. Bartoloměje můžete přijmout v pátek 1.4. 
od 17 hod.                P. František Eliáš

 KOCLÍŘOV. První neděli v měsíci dubnu 2. 4. 2005 můžete prožít v Koclířově. 
Odjezd autobusu z Valové v 11.30 (pojede velký autobus). Hlaste se u paní Ludmily 
Korgerové  tel. 583 414 512.

 Klub přátel hudby ve Svébohově uvádí v sobotu 2. dubna 2005 ve 14 hod. v Obec-
ním domě ve Svébohově SEDM POSLEDNÍCH  SLOV JEŽÍŠE KRISTA od Josepha 
Haydna. Hraje Janáčkovo kvarteto, recituje Alfréd Strejček.     Srdečně zvou pořadatelé                        

 PRVNÍ NEDĚLI V MĚSÍCI DUBNU (3.4.) doprovodí zpěvem  večerní  mši svou  
Rytmická schola od sv. Bartoloměje.                 Radomír Friedl

 SETKÁNÍ KATECHETŮ zábřežského děkanátu bude ve čtvrtek 7. dubna v 19 hod. 
na zábřežské faře.                        P. Ján Čukáš

 ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V ZÁBŘEHU přeje všem hluboce duchovní 
prožití slavnosti Vzkříšení našeho Pána. Děkuje Vám za hojnou návštěvu akcí a nabí-
zíme záznam přednášek otce arcibiskupa Jana Graubnera a P. prof. Tomáše Halíka na 
videokazetách po 200 Kč. Kontakt  583 415 092, 731 402 026, nebo osobně.                     
                                                                                                    Ing. Mgr. František Srovnal 



 Zveme všechny členy i nečleny na VEŘEJNOU VÝROČNÍ SCHŮZI MO KDU-
-ČSL Zábřeh, která se uskuteční v sobotu 2. dubna 2005 v Katolickém domě 
v Zábřeze. Začátek je ve 14 hodin. Podstatná část tohoto setkání bude věnována 
Vašim dotazům. Byli proto pozváni členové zastupitelstva našeho města zvolení 
za KDU-ČSL, členové výborů a odborných komisí při MÚ Zábřeh jmenovaní za 
KDU-ČSL, představitelé OV KDU-ČSL Šumperk, člen rady Krajského zastupitel-
stva Olomouc a předseda OV KDU-ČSL Šumperk bratr František Kubíček, člen 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR poslanec  Ing. Ivo Vykydal, člen Senátu 
Parlamentu ČR senátor Ing. Adolf Jílek. Zveme touto cestou rovněž naše přízniv-
ce ze všech okolních obcí Zábřežska.      Jan Bartoš, předseda MO KDU-ČSL Zábřeh

 EXERCICIE PRO ŽENY NA VELEHRADĚ 15.4. – 22. 4. 2005
 Ženy, které mají o duchovní pobyt zájem, přihlas-
te se na telefon 731 626 526 nebo osobně v Katolickém 
domě. Cena týdenního pobytu činí 2 000 Kč, cena zkrá-
ceného pobytu (do středy) 1 460 Kč. Autobus bude vy-
praven z autobusového nádraží Valová (květinka u  We-
lzla). Cena jízdného na Velehrad  činí 150 Kč. Doba od-
jezdu je stanovena na 16. hodinu. Zálohu na pobyt je třeba uhradit nejpozději do 
8. dubna.

Za Mateřské a rodinné centrum se na setkání s Vámi se těší Alena Enterová

 DÍKŮVZDÁNÍ CÍRKVE A VLASTI ZA ŽIVOTNÍ SVĚDECTVÍ ARCIBISKU-
PA KARLA OTČENÁŠKA se koná u příležitosti jeho 85 let života, 60 let kněž-
ství a 55 let biskupské služby v katedrále královehradeckého biskupství v sobotu 
30.4.2005. Pokud se chcete osobně zúčastnit této nevšední slavnosti přihlaste se 
do 10.4.2005 na tel. 583 414 512. Cena jízdného asi 180 Kč, doba pravděpodobné-
ho odjezdu v 7 hod.             Ludmila Korgerová 

 SUDOVÝ VOLEJBAL. Mladí křesťanští demokraté Zábřeh a Šumperk pořá-
dají ve dnech 8. a 9. dubna v Katolickém domě v Zábřeze společensko - sportov-
ní akci Sudový volejbal - volejbalový turnaj. Ubytování bude v Katolickém domě 
na zemi, proto si s sebou vezměte karimatku a spacák, vlastní turnaj bude v sobo-
tu 9. dubna. Hrající členové družstev musí být členy MKD, KDU-ČSL nebo Orla. 
Kontakt pro bližší informace:  frantisek.john@post.cz či  731 626 526.   
                                                                   Mgr. František John, předseda MKD Zábřeh 

 SOUTĚŽ VE SBĚRU ZNÁMEK. Po roce opět vyhlašujeme misijní soutěž ve 
sběru známek. Známky můžete nosit v obálkách nebo sáčcích označených jmé-
nem a adresou buď na faru nebo do kostela sv. Bartoloměje do kasičky Luny. 
Známky by měly být nepoškozené (včetně vroubkování), 
podkladový papír odstřižený asi 1 cm od jejich kraje. Sou-
těž bude ukončena 31. března. Tři nejúspěšnější dárci bu-
dou za svou snahu odměněni drobnými cenami.            

Petr Krňávek
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SBÍRKY z 20. března
Zábřeh 11.930; Jedlí 8.000; Svébohov 2.000,- ; Zvole 7.110 Kč; 
Dary Zábřeh: na Haiti z kina Retro 6.400; dar Haiti 1.700 Kč;
Dary z farnosti Svébohov: Haiti 1.000; na opravu vchodu do kostela 2.000;
Dary z farnosti Jedlí: na Radio Proglas 2.000; dar na opravy 20.000 Kč; Lubník 555; Hoš-
tejn 8.510; Kosov 400; Tatenice 1.800 Kč.                          P. František Eliáš,  P. Jaroslav Přibyl

 V OBDOBÍ LETNÍHO ČASU od neděle 27. března se mění začátky těchto bohoslužeb: 
sobotní v Rovensku bude začínat v 17.30 hod., páteční v Zábřeze v 18 hod.              redakce 

POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO     POSTŘELMOVSKO

 SBÍRKA Z NEDĚLE 20. BŘEZNA: Postřelmov 3.800 Kč + 2.000 Kč dar, 
Lesnice 1.390 Kč, Dlouhomilov 2.020 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. Sbírka 
této neděle bude věnována na kněžský seminář v Olomouci. 

 TUTO NEDĚLI ZAČÍNÁ LETNÍ ČAS, večerní bohoslužby budou bývat 
o hodinu později, mimo páteční bohoslužbu v Postřelmově, ta bude začínat 
v 18 hodin. 

 ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB: Na pondělí velikonoční budou mše sv.: Postřelmov 
8.00, Hrabišín 9.30, Sudkov 11.00. V úterý 29. března nebude mše sv. v Postřelmově. 

 ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV prožijeme na Velikonoční pondělí. Pří-
ležitost k adoraci před Nejsvětější svátostí: Postřelmov 9.00–17.30, Chromeč 14.30–16.30, 
Sudkov 15.00–17.00. Společné ukončení adoračního dne bude v kostele sv. Matouše v Po-
střelmově v 17.30 hodin. 

 SETKÁNÍ DĚTÍ, které se připravují k 1. sv. přijímání a jejich rodičů, bude v Postřel-
mově v pátek 1. dubna po mši sv. tj. asi 18.40 v kostele sv. Matouše.                  P. Jiří Putala 

MOHELNICKO      MOHELNICKO       MOHELNICKO

 SBÍRKA z 20. 3.:  Mohelnice 4.553; Úsov 598; St. Loučka  360 Kč
 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V MOHELNICI 
 Bílá sobota - Zmrtvýchvstání Páně  26. 3.          21.00 hod.
 Neděle - Boží hod velikonoční         27. 3.            9.30 hod.                          P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO     ŠTÍTECKO

 SBÍRKA Z 20. 3. – na opravy: Štíty 1.660; Horní Studénky 2.300; Klášterec 1.640;  Cot-
kytle 60  Kč.

 VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 27. 3.
Klášterec 7.20; Horní Studénky 10.30; Štíty 9.00 hod., požehnání 14.30
Velikonoční pondělí 28.3.: Hor. Studénky 7.30; Štíty 9.00; Zborov 10.30 hod.
 

 POUŤ V KLÁŠTERCI: Mše svatá v 7.20 a 10.30, svátostné požehnání 
ve 14.30 hod.                Vratislav Kozub, jáhen



PA S T Ý Ř S K Ý  L I S T  V E L I KO N O C E  2 0 0 5
 Drazí bratři a sestry! Kdysi jsem se velice těšil do Sva-
té země. Když se mi konečně podařilo vstoupit na Kalvá-
rii, byla to veliká věc, smět sáhnout rukou do otvoru, kde 
stál kdysi Kristův kříž, držet se té skály, na níž jsem byl vy-
koupen. Vstoupit do Božího hrobu, odkud vyšel vzkříše-
ný Kristus. I když byla tlačenice poutníků velká, vyžduchal 
jsem si tam místečko, abych směl zůstat déle. Byla to oprav-
du silná chvíle, být na místě, kde se stala největší událost 
lidských dějin. Tu mi přišla myšlenka: Ano, konečně jsi na 
tom místě, kde se to tenkrát stalo. Ale přišel jsi pozdě. To 
se tu přece událo už před dvěma tisíci lety!… Ty však věříš 
a učíš, že při každé mši svaté se zpřítomňuje Kristova kal-
varská oběť. Pak ale, když stojíš doma u oltáře, je to přece 
stejné, jako bys stál na tomto místě ve chvíli, kdy tu na kříži 
visel Kristus a tady vedle stála Maria, apoštol Jan a ti další… 
Nebylo potřeba dalších slov. A přece mě za chvíli napadlo: Kdyby toto došlo všem křes-
ťanům, pak by přece nikdo nemusel nařizovat, že máme přijít v neděli na mši svatou. 
Každý by cítil, že taková událost nemůže být bez něho, a chtěl by využít každou příleži-
tost být u toho.
 V každé mši svaté prožíváme tajemným způsobem Ježíšovo vtělení, smrt i zmrt-
výchvstání. Ve chvíli proměnění přichází Ježíš svátostným způsobem. Jako kdysi vzal na 
sebe lidské tělo a narodil se z Panny Marie, tak je nyní přítomen pod způsobami chle-
ba a vína. Kněz pozvedá proměněný chléb i víno, aby všichni viděli a v úžasu se na ko-
lenou klaněli Pánu. To je ten, který se pro nás stal člověkem, za nás se obětoval, vstal 
z mrtvých a žije ve slávě Otcově. Je to ten, který přijde na konci věků jako soudce, ten, 
který řekne spravedlivým: Pojďte, požehnaní mého otce, ujměte se království, které je vám 
připraveno od založení světa. (Každá mše nám připomíná, že jsme zde jen poutníci, kteří 
mají trvalý domov u Pána.) Projevem úžasu je i zvolání celebranta: Tajemství víry. Úžas-
né tajemství vtahuje do adorace, do hlubokého klanění. Klečením dáváme najevo, že se 
nemodlíme jen v duchu, ale i tělem. Klaní se celý člověk.
 V dnešní době se všechno vyjadřuje ekonomicky. Nenašel jsem však nikde tak do-
konalou ekonomiku, jako je ekonomie spásy. Průmysl i obecní správa mají problémy 
s odpadem. V ekonomii spásy lze využít i odpad, každou ztrátu, každý nezdar a neú-
spěch. 
 Zvláště na Velký pátek jsme v duchu na Kalvárii. Při pohledu na Ukřižovaného se 
ptáme: Tak to je výsledek úspěšného života? Kudy chodil, dobře činil. I do poslední ves-
nice šel hlásat Boží království. Teď jeho nohy přibili na kříž. Ruce vkládal na nemocné, 
aby je uzdravil, hladovým rozdával chléb, žehnal dětem... Teď jsou pevně přibity. Bu-
doval v lidských srdcích království spravedlnosti, lásky a pokoje… Kdo je k němu teď 
spravedlivý? On zachoval spravedlnost i lásku k viníkům, vzal na sebe jejich hříchy. Co 
všechno vykonal pro své přátele… a kde jsou teď? A nebeský Otec? Vždycky plnil vůli 
Otcovu… Slyší ho Otec, když k němu volá? Proč neodpovídá? Všemi opuštěný, zkracho-
valý… Ani v této situaci však nepřestává milovat. Otče, odpusť jim, oni nevědí, co činí, volá 
z posledních sil. My bychom asi uvažovali jinak. On hledá omluvu, protože miluje. Pro-



ÚMYSLY APOŠTOLÁTU NA MĚSÍCI DUBEN
Úmysl všeobecný – za všechny pokřtěné, aby věrněji pro-
žívali neděli jako den Páně a zasvětili ji především Bohu 
a svým bližním. 
Úmysl misijní – za všechna společenství věřících a jejich 
vroucí touhu po svatosti, aby se tak roznítil růst misijních 
povolání. 
Úmysl národní – za všechny, kdo nemohou přistupovat ke 
svátostem, aby neztráceli naději v Boží milosrdenství.  

 NOVÉNA PŘED SVÁTKEM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ. Novénu se  začíná-
me modlit na Velký pátek, devět dní před nedělí Božího milosrdenství (3. dubna) 
a můžete si ji vzít jako samostatnou přílohu FI číslo 13. 

tože nikdy nepřestal milovat, neproniklo do jeho srdce zlo. Protože ho nepřemohl hřích, 
nezvítězila nad ním ani smrt. Svou smrtí smrt přemohl. Jako vítěz vstává z hrobu. Smrt 
a vzkříšení jsou tu neoddělitelně spolu. Stejně tak to prožíváme i ve mši svaté. S dojetím 
stojíme pod křížem a zároveň se radujeme z jeho vítězství.
 Ale jeho vítězství je i naším vítězstvím, vždyť jsme jeho tajemné tělo. Patříme k ně-
mu. Pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale kdy? Až jednou? Svatý 
Pavel napsal Římanům: My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, jsme tím 
křtem byli ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti jsme byli spolu s ním 
pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít úplně novým ži-
votem. Neboť  jestliže jsme s ním srostli tím, že jsme mu podobni v jeho smrti, budeme mu tak 
podobni i v jeho zmrtvýchvstání. 
 To je důvod k jásavé velikonoční radosti a naději. Žijeme sice stále ještě život po-
zemský, ale jsme vykoupení, svobodní, máme účast na Božím životě a záruku šťastné 
věčnosti.
 Jsou v našem životě i chvíle bolestné, zklamání a neúspěchy? I ty je možné ve spo-
jení s Kristem proměnit. K našim darům, které přinášíme k oltáři, je možné přidat 
i všechny bolesti, těžkosti, zklamání, neúspěchy, vlastní selhání a jejich bolestné dů-
sledky… To všechno je možné dát na paténu či do kalicha ve chvíli obětování, přidat to 
ke Kristově oběti, a můžeme počítat s tím, že podobně jako se víno promění v Kristovu 
krev, promění Pán i tyto nabídnuté bolesti v požehnání a v novou milost. Správně pro-
žívaná mše svatá mění i hodnoty našeho života. Každá nehodnota a odpad se zde může 
proměnit v poklad.
 Každá neděle je oslavou Velikonoc. Při každé mši svaté nás zve ke svátostnému 
stolu sám Pán a říká: Vezměte a jezte. Připravil božskou hostinu, nabízí nám sám sebe, 
nebo – jak říkali už církevní otcové – nabízí andělský chléb, nebeský chléb, lék nesmr-

telnosti, pokrm na cestu… Nabízí se, že sám do nás vstoupí, aby nás po-
světil, chce být pro nás posilujícím chlebem, abychom v jeho síle doká-
zali uskutečnit veliké poslání, které jsme dostali od Otce.  
 Blahopřeji Vám všem, protože máte o Velikonocích veliký důvod 
k oslavě. Kéž je na nás, sestry a bratři, po celý rok vidět, že 
jsme vykoupeni, a proto jsme lidmi naděje.      
            Váš arcibiskup 



Z HAITSKÉHO DENÍKU JIŘÍHO LÁTALA
 Druhý den jsme všemi srdečně přivítáni. Kromě dvou řádových sester, které mají na 
starosti školu a základní zdravotní ošetření, je součástí komunity ještě kuchařka, učitel-
ka a správce. Všichni jsou Haiťané. Mimo kreolštiny se mluví francouzsky. Během ran-
ního nástupu na farním dvoře, sousedícího se školou, nás sborově zdraví děti. Školáci 
tu každé ráno po společné modlitbě za zpěvu hymny vztyčují státní vlajku. Třídy mají 
v těsné blízkosti kostela. Jde o otevřené jednoduché kóje, vybavené velkou černou tabu-
lí a několika lavicemi. V kostele se učí taky - dětí je moc. Učitelský sbor tu tvoří hlavně 
nadaní absolventi šesté třídy. Sami by měli odpoledne pokračovat ve školní docházce na 
státní škole, ale protože učitelé už nedostali od státu tři roky plat, škola je zavřená. Černí 
školáci i přes to trpělivě čekají v nažehlených uniformách, jestli náhodou nepřijde kan-
tor. Většinou se však zklamaně vrací domů k nic nedělání. Na Haiti se za všechno platí. 
Tedy i za školu. Vzdělání dětí je Haiťany vysoce ceněno. Lidé ze starších generací jsou 
tu většinou negramotní. 
 Předchůdce otce Romana, francouzský misionář, začal v Baie de Henne s velkorysou 
výstavbou místní školy pro dvě stě padesát dětí. Na pozemku nad mořem je dnes roze-
stavěna budova školy a základy internátu pro přespolní. Děti docházejí do školy z osad 
vzdálených i tři hodiny chůze. Díky sbírkám zábřežské farnosti bude možné ve stavbě 
školy pokračovat. V blízkosti je sladkovodní zdroj, ke kterému je třeba zapojit čerpadlo 
a rozvod vody do obou budov. Otec Roman potřebuje odborný projekt na stavbu soci-
álního zařízení, výběr a financování nejvhodnějších zařízení na využití solární a větrné
energie, posouzení rozestavěné budovy internátu a návrh změn projektu k výstavbě vy-
šetřovny a laboratoře.
 Hned od našeho příjezdu přicházejí do improvizované vyšetřovny na faře malí i vel-
cí pacienti. Doktorka se zdravotní sestrou zjišťují, že stav místní zdravotní péče je sku-
tečně zoufalý. Ve vzdálených nemocnicích není zdravotnický materiál i školený perso-
nál. V ošetřovnách chybí skalpely, anestetika, obvazový materiál, injekční jehly i stří-

kačky. Léky jsou ordinovány neúčelně, výsled-
ky laboratorních vyšetření nejsou věrohodná. 
Chudým Haiťanům se navíc nedostává peněz. 
Dodnes se nemocní obrací i na šamany, kteří 
ovšem pracují také na tržním principu. Děti 
jsou podvyživené, chybí jim jakékoli očkování, 
mají svrab, často se u nich vyskytuje mozková 
obrna. Přes tyto útrapy, které jim život přináší, 
jsou veselé, zvídavé, houževnaté a plné nadějí. 
Bohužel i do této vzdálené a chudé farnosti do-
razil syndrom selhání imunity. Zatím zde mají 
zjištěno deset pozitivních případů. Domnívám 
se, že je to skrytá hrozba. Páry žijí ve volných 
svazcích, muži často opouštějí rodiny a ženy zů-
stávají samy v hliněných chýších se šesti i více 
dětmi. Pro zlepšení zdravotního stavu dětí i do-
spělých je nutné v místě vybudovat ambulant-
ní vyšetřovnu s laboratoří. Vyšetřovna tu byla 
postavena v devadesátých letech z japonského 



fondu pomoci. Pracovali v ní s přestávkami kubánští medici - stážisté. Chybělo jim ale 
základní vybavení i odborné vedení a tak koncem ledna i tito lékaři Baie de Henne na-
trvalo opustili. 
 Jednou z nejchudších součástí farnosti jsou vesnice v horách na severozápadě Haiti, 
kam se nedostanete autem i pobřežní chatrče rybářských vesnic s romantickými názvy, 
ale obyvateli ještě chudšími než kdekoli jinde. Všude žijí lidé v neuvěřitelně primitiv-
ních podmínkách, avšak s houževnatým odhodláním žít. 
 Krátký pobyt ve společenství lidí farnosti Otce Romana uběhl rychle Na zpáteční cestu 
jsme vyjeli opět za tmy - tentokrát v pět hodin ráno. Hvězdy zářily neuvěřitelným jasem 
a kohouti pokračovali v nočním koncertě. Auto bylo naloženo k prasknutí. V nemocnici 
vzdálené čtyři hodiny cesty jsme chtěli nechat ošetřit místního osmiletého chlapce s akut-
ním abscesem. Jeho matka seděla na korbě náklaďáčku. Do hlavního města s námi jel také 
chlapec, který chtěl za každou cenu najít svého otce, jenž utonul před několika dny spolu 
s ostatními čtyřiceti lidmi na potopené lodi se solí. Doslechl se o něm, že je v bezvědomí, 
ale naživu. Temným fámám se tu daří. Reflektory vozu před námi osvětlují nezpevněnou
cestu plnou výmolů a hlubokých jam. Roman jede bezpečně, zná tu každý kámen. Ve tmě 
se podél okraje cesty míhají postavy chodců. Dnem i nocí ujdou za svými záležitostmi 
dlouhé vzdálenosti. Ženy nesou na hlavách neforemné balíky, muži motykami pohánějí 
oslíky obtížené nákladem dřevěného uhlí. Děti v čistých uniformách s taškami na zádech 
jdou do vzdálené školy. Na východě se rozednívá. V Evropě si lidé vybírají z dlouhých se-
znamů na jídelních lístcích něco dobrého k obědu. Naše cesta pokračuje. Po desáté hodi-
ně jsme v polovině. Zastavujeme před nemocnicí Červeného kříže. Bílí, i když s černým 
chlapcem v náručí, nemusí čekat nekonečnou frontu, jsme vpuštěni bočním vchodem. 
Arogantní haitské sestry, bezradný kubánský medik. K chirurgickému zákroku jim chybí 
skalpel. Nedivíme se ničemu. Vybalujeme poslední skalpel z našich zásob. Kubánec naše-
mu malému pacientovi provádí zákrok bez anestézie. V civilizovaném světě by byl takový 
lékař hnán před soud. Chápu, proč byl v celém areálu přísný zákaz fotografování. Malé-
ho pacienta i jeho matku nakonec vykládáme u příbuzných. Otec Roman je vyzvedne na 
zpáteční cestě. Teď již po slušnější silnici pokračujeme 
do hlavního města. Čeká nás tam příjemné prostředí řá-
dového domu vily Manrese.
 Druhý den časně ráno se před autobusem loučíme 
s Romanem, děkujeme mu za starostlivou péči, s jakou 
se nám po celou dobu věnoval. Na hraničním přecho-
du s Dominikánskou republikou si ještě vychutnáváme 
tříhodinové zdržení. Od úředníků obou stran zažíváme 
všechny formy byrokratické šikany a mocenské arogan-
ce ochucené korupcí. Okolo osmé hodiny večer se před 
námi objevují světla Santo Dominga. Jsme opět v civili-
zovaném světě. Druhý den startujeme směr Madrid. Na 
vídeňském letišti je sníh. Mrzne. Ten den večer již sdě-
lujeme první dojmy netrpělivým posluchačům zábřežské 
farnosti. Jejich modlitby byly během naší misie cítit.  
                       Jiří Látal v Litomyšli 28. února 2005
P.S. V příštím čísle vás seznámíme s možnosti pomoci 
obyvatelům Baie de Henne. 



NOVÉNA PŘED SVÁTKEM BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

„Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni Mého milosrdenství, aby načerpa-
ly síly a osvěžení, i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech života, zvláště v hodině smrti“, 
řekl Pán Ježíš sestře Faustyně. „Každého dne přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a pono-
říš je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu do domu svého Otce..Každý den 
budeš prosit Mého Otce o milosti pro tyto duše pro Mé bolestné utrpení.

První den
 „Dnes Mi převeď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky, a ponoř je do moře Mého milosrden-
ství. Tím Mě utěšíš v hořkém zármutku, do nějž mě vrhá ztráta duší“.
 Nejmilosrdnější Ježíši, je Ti vlastní slitovávat se nad námi a odpouštět nám, nehleď na 
naše hříchy, ale na důvěru, kterou klademe ve Tvou nekonečnou dobrotu, a všechny nás 
přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. Prosíme 
Tě o to pro lásku, jež Tě pojí s Otcem a Duchem Svatým. 
 Věčný Otče, shlédni milosrdně na celé lidstvo, a zvláště na ubohé hříšníky, vždyť celé 
lidstvo je uzavřeno v Nejslitovnějším Ježíšově Srdci, a Pro Jeho bolestné utrpení prokaž 
nám své milosrdenství, abychom všemohoucnost Tvého milosrdenství oslavovali na věky 
věků. Amen. 

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + + 

Druhý den
 „Dnes Mi přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic a ponoř je do Mého nezměrného milosrden-
ství. Ony mi dodaly sílu, abych vydržel hořké utrpení; skrze ně, jako skrze průtoky, stéká na lid-
stvo Mé milosrdenství.“
 Nejmilosrdnější Ježíši, od Něhož pochází vše dobré, rozmnož v nás milost, abychom 
uskutečňovali milosrdenství, aby ti, kdo se na nás dívají, chránili Otce milosrdenství, který 
je v nebi. 
 Věčný Otče, shlédni milosrdně na ty, které jsi zvláštním způsobem povolal na svou vi-
nici, na duše kněží, řeholníků a řeholnic a naplň je silou svého požehnání a pro lásku Srdce 
svého Syna, v němž jsou tyto duše uzavřeny, uděl jim svou sílu a světlo, aby dokázali vést 
ostatní po cestách spásy a aby společně zpívali ke cti Tvého nevyčerpatelného Milosrden-
ství na věky věků. Amen

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + + 

Třetí den
 „Dnes Mi přiveď všechny zbožné a věrné duše a ponoř je do moře Mého milosrdenství; tyto 
duše Mě utěšovaly na křížové cestě, byly Mi kapkou útěchy v moři hořkosti.
 Nejmilosrdnější Ježíši, jenž všem štědře udílíš milosti z pokladnice svého milosrden-
ství, přijmi nás do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce a nepropouštěj nás z něj navěky. 
Prosíme Tě o to pro Tvou nesmírnou lásku, jíž plane Tvé Srdce k nebeskému Otci. 
Věčný Otče, shlédni milosrdně na věrné duše jako na dědictví svého Syna a pro Jeho bo-
lestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou neustálou péčí, aby neztratily lásku 



a poklad svaté víry, ale aby Tvé nesmírné milosrdenství s celým zástupem andělů a svatých 
oslavovaly na věky věků. Amen.

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + +
 

Čtvrtý den
 „Dnes Mi přiveď pohany a ty, kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém 
utrpení a jejich následná horlivost potěšila Mé Srdce. Ponoř je do moře Mého milosrdenství.“
 Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi světlem pro celý svět, přijmi do příbytku svého Nejslitov-
nějšího Srdce duše pohanů, kteří Tě ještě neznají; nechť je osvítí paprsky Tvé milosti, aby 
i oni společně s námi oslavovali Tvé podivuhodné milosrdenství a nepropouštěj je z příbyt-
ku svého Nejslitovnějšího Srdce. 
 Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše pohanů a těch, kdo Tě ještě neznají, ale jejichž 
duše jsou skryty v Nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Přitáhni je do světla evangelia. Tyto duše 
neví, jak velikým štěstím je Tebe milovat. Učiň, ať i ony oslavují štědrost Tvého milosrden-
ství na věky věků. Amen. 

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + + 

Pátý den
 „Dnes Mi přiveď duše odloučených bratří a ponoř je do moře Mého milosrdenství. Hořkým 
utrpením drásali Mé Tělo i Srdce – Moji Církev. Když se vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé 
rány, a tak zmírňují Mé utrpení.“
 Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi dobro samo, Ty neodpíráš světlo těm, kdo Tě prosí, při-
jmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce duše našich odloučených bratří a přitáhni je 
svým světlem k jednotě s Církví a nepropouštěj je z příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce, 
ale učiň, ať i oni oslaví štědrost Tvého milosrdenství. 
 Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše našich odloučených bratří, zvláště na ty. kte-
ří promrhali Tvá dobra a zneužili Tvých milostí zarputilým setrváváním ve svých omylech. 
Nehleď na jejich chyby, ale na lásku svého Syna a na Jeho hořké utrpení, které pro ně pod-
stoupil, neboť i oni jsou uzavřeni v Nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Učiň, ať také oni oslavují 
Tvé veliké milosrdenství na věky věků - Amen. 

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + + 

Šestý den
 „Dnes Mi přiveď duše tiché a pokorné a duše malých dětí a ponoř je do Mého milosrdenství. 
Tyto duše jsou nejvíc podobné Mému Srdci, ony Mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umí-
ral. Viděl jsem je jako pozemské anděly, kteří budou bdít u Mých oltářů. Na ně vylévám milosti 
plnými proudy. moli milost může přijmout pouze pokorná duše; pokorným duším dávám svou dů-
věru.“
 Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl:“Učte se ode Mne, neboť jsem tichý a pokorný 
Srdcem...“, přijmi do příbytku svého Nejslitovnějšího Srdce duše tiché a pokorné a duše 
malých dětí. Tyto duše uvádějí v úžas celé nebe a nebeský Otec v nich má zvláštní zalíbení. 



Jsou vonící kyticí před Božím trůnem, vůní, jíž se sytí sám Bůh. Tyto duše stále přebývají ve 
Tvém Nejslitovnějším Srdci a neustále a navěky zpívají píseň lásky a milosrdenství. 
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše tiché a pokorné a na duše malých dětí, které jsou 
uzavřeny v příbytku Nejslitovnějšího Srdce Ježíšova. Tyto duše se nejvíce podobají Tvému 
Synu; jejich vůně stoupá ze země až k Tvému trůnu. Otče milosrdenství a veškerého dob-
ra, prosím Tě pro lásku a Tvé zalíbení v těchto duších, požehnej celému světu, aby všechny 
duše společně zpívali ke cti Tvého Milosrdenství na věky věků. Amen

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + +

Sedmý den
 „Dnes Mi přiveď duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují Mé milosrdenství, a ponoř 
je do Mého milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast s Mým utrpením a nejhlouběji pro-
nikly do Mého ducha. jsou živým odleskem Mého slitovného Srdce. V budoucím Životě budou tyto 
duše zářit zvláštním světlem. Žádná z nich se nedostane do pekelného ohně. Každou budu zvlášť 
bránit v hodinu její smrti.
 Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je láska sama, přijmi do příbytku svého Nejslitov-
nějšího Srdce duše, které obzvlášť ctí a oslavují velikost Tvého milosrdenství. Tyto duše 
jsou silné mocí samotného Boha; v nejrůznějších trápeních a překážkách jdou vpřed s dů-
věrou ve Tvé milosrdenství. Jsou s Tebou sjednoceny a na svých bedrech nesou celé lidstvo. 
Tyto duše nebudou přísně souzeny, nýbrž je v okamžiku skonu obejme Tvé milosrdenství. 
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše, které oslavují a uctívají největší z Tvých vlastnos-
tí – Tvé bezedné milosrdenství, a které jsou skryty v Nejslitovnějším Ježíšově Srdci. Tyto 
duše jsou živým Evangeliem, mají ruce plné milosrdných skutků a jejich srdce, přeplněné 
radostí zpívá píseň milosrdenství Nejvyššímu. prosím Tě, Bože, prokaž jim své milosrden-
ství podle jejich naděje a důvěry v Tebe. Nechť se na nich naplní příslib Ježíše, který řekl, 
že duše, které budou uctívat Jeho nevyčerpatelné milosrdenství, bude sám chránit v životě 
a zvláště v hodině smrti jako vlastní slávu. Amen. 

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + + 

Osmý den
 „Dnes Mi přiveď duše, které jsou uvězněny v očistci a ponoř je do propasti Mého milosrden-
ství; ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji, splácejí 
dluh Mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení. Vezmi z pokladnice Mé Církve všech-
ny odpustky a obětuj je za ně. Kdybys znala jejich muka, neustále bys za ně obětovala duchovní 
almužnu a splácela Mé spravedlnosti jejich dluhy. 
 Nejmilosrdnější Ježíši, jenž jsi sám řekl, že si přeješ milosrdenství, přivádím tedy do 
příbytku Tvého Nejslitovnějšího Srdce duše z očistce, které jsou Ti velmi milé, které však 
musí splatit dluh Tvé spravedlnosti. Nechť proudy krve a vody, které vytryskly z Tvého Srd-
ce, uhasí plameny očistcového ohně, aby i tam byla oslavována moc Tvého milosrdenství. 
Věčný Otče, shlédni milosrdně na duše trpící v očistci, jež jsou skryty v Nejslitovnějším 
Srdci Ježíšově. Prosím Tě, pro bolestné utrpení Ježíše, Tvého Syna, a pro hořkost již byla 
zaplavena Jeho Nejsvětější duše, prokaž své milosrdenství duším, které se nacházejí pod 
pohledem Tvé spravedlnosti. Nehleď na ně jinak než skrze Rány Ježíše, Tvého Nejmilejšího 
Syna, neboť věříme, že Tvá dobrota a slitování jsou nekonečné. Amen. 

Korunka k Božímu Milosrdenství



Devátý den
 „Dnes mi přiveď duše vlažné a ponoř je do propasti Mého milosrdenství. Tyto duše zraňují Mé 
Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé duši v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony 
byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode Mne tento kalich, je-li to Tvá vůle. Poslední záchranou 
pro ně je utéci se k Mému milosrdenství.
 Nejslitovnější Ježíši, jenž jsi slitovnost sama, přivádím do příbytku Tvého Nejslitovněj-
šího Srdce vlažné duše. Ať se tyto chladné duše, které se podobají mrtvolám a naplňují Tě 
takovým odporem, rozehřejí v ohni Tvé čisté lásky. Nejslitovnější Ježíši, použij všemohouc-
nost svého milosrdenství, přitáhni je do výhně své lásky a daruj jim svatou lásku, vždyť Ty 
můžeš všechno. 
 Věčný Otče, shlédni milosrdně na vlažné duše uzavřené v Nejslitovnějším Srdci Ježíšo-
vě. Otče milosrdenství, prosím Tě pro hořké utrpení Tvého Syna a pro Jeho tři hodiny tr-
vající umírání na kříži, dovol, aby také ony oslavovaly propast Tvého milosrdenství. (1209-
1229)

Korunka k Božímu Milosrdenství

+ + + 

Korunka k Božímu Milosrdenství
(modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:
 Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá 
jako v nebi tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako 
i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 

Amen 

 Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný 
plod života Tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti 
naší.                     Amen

 Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země; i v Ježíše Krista, Syna jeho 
jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl 
pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal 
z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího; odtud přijde sou-
dit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou Církev obecnou, společenství svatých, od-
puštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.                 Amen 

Na velkých zrnkách: 
Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána 
Ježíše Krista na smír za hříchy naše i celého světa. (1 x)

Na malých zrnkách: 
Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu. (10 x)

Na závěr:
Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad celým světem (3 x) 


