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Baie de Henne, satelitní misijní farnost na Haiti

Ježíš nevyžaduje od každého 

stejnou míru „zřeknutí se“. 

Od nikoho nechce nemožné. 

Každého volá na té cestě, 

která je mu vlastní. 

Větší „zřeknutí se“, 

které od některých vyžaduje, 

je druhou stranou větší lásky, 

ke které jsou povoláni.

Bože, tys nám poslal Vykupitele  a přijímáš nás za své syny; 
pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, 
dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 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: Moudr. 9.13-18  2: Flm 9B-10,12-17   Ev: Lk 14,25-33   

Ordinárium: příště latinské  č. 509         příště Olejníkovo  č. 502



SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek  13. září  památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Pátek 14. září Svátek Povýšení svatého Kříže

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2007. Letošní Dny evropského 
dědictví proběhnou 8. a 9. září. Cílem akce je umožnit návštěvní-
kům vstup do objektů, které bývají jindy zavřené, a celkově upo-
zornit na význam kulturního dědictví Evropy. Farnost Zábřeh se 
pravidelně do akce zapojuje – otevřené budou oba kostely a Šubr-
tova kaplička. 
V horním kostele představí občanské sdružení sv. Barbora Zá-

břeh svůj záměr obnovy tohoto chrámu spolu s uvažovanými variantami řešení. Le-
tošní novinkou je renesanční tvrz Kryštofa Staršího Hubercka z Belnsdorfu v Nemili, 
dalším zpřístupněným šlechtickým sídlem je barokní zámek na Skaličce, který patřil 
po dlouhou řadu let olomouckým biskupům a dnes je v soukromém vlastnictví. Obě 
venkovská šlechtická sídla budou přístupna v sobotu od 10.00 do 12.00 a od 14.00 do 
16.00 a v neděli od 10.00 do 12.00. Při pěší cestě na Skaličku můžete navštívit také 
kostel a věž Církve československé husitské u Sázavy.          Mgr. František John

BIBLICKÉ HODINY budou po prázdninách pokračovat od úterý 11. září, 17.00 hodin, 
na faře v Zábřeze. Zveme i nové zájemce.                                         Mgr. Jana Nováková

MŠE S DĚTMI A PRO DĚTI (ale také pro všechny, kteří si rádi zazpívají s rytmickou 
scholou) budou v letošním roce bývat pravidelně každý čtvrtek v 17.30 hod. 

 P. Martin Vévoda

Zkouška komorního chrámového sboru bude probíhat vždy v úterý od 18 hod. na 
ZUŠ Zábřeh.        Těší se na Vás Karol Ozorovský

MATEŘSKÉ A RODINNÉ CENTRUM ZÁBŘEH 
vás zve do nové klubovny v areálu ZŠ Zábřeh, B. Němcové 15 (dříve II. ZŠ). Začínáme 
v úterý 18.9. v 9.00, najdete nás ve 2. pavilonu (vlevo) v přízemí.Vyberte si a přijďte.
Pondělí 16.00-18.00 Skupinka Modlitby matek, klubovnaPondělí 16.00-18.00 Skupinka Modlitby matek, klubovnaPondělí
Úterý 9.00-11.00 Maminec, klubovna, 16.30 – 17.30 Cvičení rodičů s dětmi, tělocvičnaÚterý 9.00-11.00 Maminec, klubovna, 16.30 – 17.30 Cvičení rodičů s dětmi, tělocvičnaÚterý
Středa 16.00 – 19.00 Tvořivé odpoledne, klubovna
Čtvrtek 9.00 – 11.00 Barvínek, tělocvična, 18.00 – 19.00 cvičení žen, tělocvičnaČtvrtek 9.00 – 11.00 Barvínek, tělocvična, 18.00 – 19.00 cvičení žen, tělocvičnaČtvrtek

Markéta Kroulová 604650880, Irena Švédová 603 891 571

POJĎTE S NÁMI NA POUŤ DO HOŠTEJNA v sobotu 
15. září prosit za své rodiny. Sejdeme se ve 12 hodin u 15. září prosit za své rodiny. Sejdeme se ve 12 hodin u 15. září
Šubrtovy kapličky, kde si vyprosíme požehnání na ces-
tu pěšky, na kole, vozem, povozem či vlakem. Mše svatá 
v Hoštejně bude v 15 hodin. Po mši táborák, vezměte si 
špekáčky. Pořadatelé pouti jsou Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, hnutí Modlitby 
matek a farnost Hoštejn. Pouť se koná pod záštitou zábřežského děkana. 



V NEDĚLI 16. ZÁŘÍ v 8.30 hod. doprovodí v chrámu sv. Bartoloměje liturgii mše svaté spo-
jené pěvecké sbory Carmen z Mohelnice a Chrámový sbor od sv. Prokopa z Loštic. Dopro-
vodné zpěvy ke mši svaté jsou převzaty z liturgie sv. Jana Zlatoústého, kterého si římskoka-
tolická církev připomíná 13. září. Svatý Jan Zlatoústý velmi obohatil liturgii křesťanského 
východu.                   P. František Eliáš

HODY V POSTŘELMŮVKU SE SVĚCENÍM PRAPORU A ZNAKU OBCE. 
Na tradičních hodech a při příležitosti 110. výročí založení sboru dobrovol-
ných hasičů v Postřelmůvku při mši svaté v neděli 16. září v 10 hod. bude vy-
svěcen obecní prapor s novým obecním znakem. Oslavy budou od 14 hod. po-
kračovat na hřišti. 

NA MALOU POUŤ K PANNĚ MARII LA SALETTSKÉ DO SVÉBO-
HOVA vás zveme ve středu 19. září. Začneme mší svatou v 17.30 hod. 
ve farním kostele a poté se odebereme ke kapličce Panny Marie La Sa-
lettské. Kazatelem bude P. Milan Paľkovič z Velkých Losin. 

CÍRKEVNÍ UMĚNÍ V OBDOBÍ KLASICISMU. Třetí vý-
stava z cyklu nejvzácnějších církevních památek regionu 
bude vernisáží otevřena ve čtvrtek 13. září v 18 hod. ve 
Vlastivědném muzeu v Šumperku a potrvá do 12. prosince 
2007. Exponáty zapůjčily: Arcibisupství olomoucké, řím-
skokatolické farnosti v Branné, Dubicku, Hanušovicích, Jedlí, Loučné nad Des-
nou, Moravičanech, Rohli, Sobotíně, Starém Městě, Šumperku a Velkých Losi-
nách. (Logem výstavy je sousoší sv. Anny z Jedlí).                                          red.

KATOLICKÝ DŮM ZÁBŘEH
 Vstupenky na taneční podvečer s populární dvojicí Eva a Vašek z Kotvrdovic připravo-
vaný na pondělí 8. října si v předstihu můžete zakoupit v předprodeji u paní Ramertové 
v prodejně EDITON, Žižkova 43,  583 416 340.

 PODZIMNÍ VÝSTAVA. Na závěr měsíce září připravuje Spolek Metoděj Zábřeh vý-
stavu s tématikou podzimu. Pokud se rádi veřejnosti pochlubíte květinami, zeleninou, či 
ovocem, které Vám dozrává na zahrádce, přihlaste, prosím svoje exponáty do 25. 9. u pana 
Josefa Klimka – tel. 583 412 108, mob. 731 465 717 e-mail spolek.metodej@tiscali.cz.. Uví-
táme rovněž vazby, výšivky, či jiné výrobky, které pomohou navodit podzimní atmosféru 
výstavy. Exponáty s největším počtem obdržených návštěvnických hlasů budou oceněny.

 POJEĎTE S NÁMI NA POUŤ. Na sobotu 13. října Vás zve-
me na autobusový zájezd, při kterém navštívíme nejznámější 
rakouské poutní místo - MARIAZELL. Na pouti nás doprovo-
dí někdejší zábřežský kaplan P. Vratislav Kozub. Přihlášky při-
jímá a bližší informace podává Josef Klimek, tel. 583 412 108, 
mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Rá-
ječek, tel. 583 415 434. Odjezd v 02 hodin z Valové, plánova-
ný návrat ve 21 hodin, cena 550 Kč (jízdné + pojištění) splatná 
v autobuse. 

Na setkání s Vámi při kterékoliv akci
Spolku Metoděj Zábřeh se těší Josef Klimek



Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník Farní informace vydává Římskokatolická farnost Zábřeh, Farní 10, 789 01 Zábřeh, IČO: 48428213, Týdeník
583 414 531, E-mail: rkfzab@rps.cz; http://rkfzabreh.rps.cz. ® SU 3/94

šéfredaktor - J. Kroul, redakce - H. Lexmanová. Neprodejné. Za obsah příspěvků odpovídají autoři.

SBÍRKY Z NEDĚLE 2. ZÁŘÍ: Zábřeh 10.240; Jedlí 2.250 (3.000 na Proglas); Svébohov 
1.750; Klášterec 2.930; Vyšehoří 360 Kč. Dary Zábřeh: na kostel sv. Barbory 1.000, na 
Haiti 1.000 Kč, Společenství živého růžence darovalo na Haiti 400 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                             P. František Eliáš
Sbírky na opravu filiálního kostela sv. Barbory. V průběhu měsíce srpna jste do ka-
sičky umístěné v zábřežském farním kostele na tento účel věnovali celkem 3.860 Kč. 
Všem štědrým dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.            

Za o.s. sv. Barbora Zábřeh Josef Klimek

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 16. ZÁŘÍ BUDE VE FARNOSTI JEDLÍ SBÍRKA NA OPRAVY. 

ROZVRH VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 
Třída II. ZŠ:        III. A IV.ZŠ na IV. ZŠ:
1. a 2. tř. středa 11.45, Ing.A. Krňávková pondělí 13.05, Mgr. J. Kratochvílová
3. tř. pondělí 13.30 na faře, P. Martin středa 13 hod. P. Martin Vévoda
4. tř.  čtvrtek 13.00, Mgr. J. Jílek pondělí 13.55. Mgr. P. Unzeitigová
5. tř.  čtvrtek 13.00, Mgr. J. Jílek pondělí 13.55, Mgr. J. Kratochvílová
6. tř.  na IV. ZŠ pondělí 14.00, E. Janů
7.,8. a 9.  pondělí 14.00, Mgr. J. Kroul na gymnáziu 

 První vyučovací hodina bude v týdnu od 10. září, kromě 1. a 2. tř. na II. ZŠ (Ing. An-
na Krňávková), kteří budou začínat v pondělí 19.9. Sraz všech skupin před školou. 
 Na gymnáziu bude informační setkání v pátek 14. září ve 14 hod. v aule školy s žá-
ky nejenom gymnázia ale také 7.,8. a 9. tř. z III. A IV. ZŠ. 
 Rozvrh je také ve vývěsce v kostele sv. Bartoloměje

EKONOMICKÁ RADA FARNOSTI ZÁBŘEH se sešla v pátek 31. září, aby projednala 
výsledky hospodaření za první pololetí letošního roku. Přehled hospodaření je v za-
sklené vývěsce kostela sv. Bartoloměje.       Mgr. Marie Vepřková

INFORMACE PRO MINISTRANTY. V sobotu 15. 9. pojedeme na kolech na pouť-vý-
let do Hoštejna. Start ve 13.15 hod. od fary. S sebou zámek na kolo, ministrantské ob-
lečení, pití, buřt na opékání. Podrobné informace jsou na ministrantské nástěnce v sa-
kristii.                                                       Marek Hackenberger

PUTOVÁNÍ S JEDELSKOU SCHOLOU. V neděli 30. září vás zveme na poutní zájezd 
do Brna. Začneme mší svatou s otcem Jánem Turko v Křenově u Jevíčka. V Brně na-
vštívíme Radio Proglas (bude upřesněno). Oběd máme zajištěn v restauraci u sestři-
ček. Pouť zakončíme mší svatou a prohlídkou kláštera minoritů s otcem Karlem Kob-
lížkem. 
Cena asi 250 Kč, odjezd v 5.30 – 6 hod. Hlaste se co nejdříve (nejpozději do 20.9.) u Jo-
sefa Hrocha, tel. 583 412 004, nebo 731 626 503. 



ČERVENOVODSKO    ČERVENOVODSKO     ČERVENOVODSKO

Sbírky z 1. a 2. září: Červená Voda 1.060; Mlýnický Dvůr 160; Moravský Karlov 
180; Jakubovice 345; Písařov 967 Kč.

Sbírky na Haiti za srpen: Červená Voda 840; Mlýnický Dvůr 54; Moravský Karlov 
140; Jakubovice 289; Písařov 108 Kč. Stojanovské „Pán Bůh zaplať“

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI ČERVENÁ VODA se uskuteční 
v neděli 9. září po mši sv. v 18 hodin na faře.

 SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI PÍSAŘOV A JAKUBOVICE se 
uskuteční v sobotu 15. září v 18 hodin na faře v Písařově.             P. Pavel Vágner

FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE      FARNOST ZVOLE

Sbírka z neděle 2. září byla 3.470 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. Sbírka z neděle 2. září byla 3.470 Kč. Dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním. Sbírka z neděle 2. září
 P. František Janhuba

 Zveme vás na přednášku paní Marie Mléčkové na téma „slavení liturgických 
svátků v rodině“, která se koná v pondělí 17. září v 17 hod. na faře ve Zvoli. 

Karla Hrochová

 V pondělí 17. září bude ve Zvoli mše svatá mimořádně již v 16 hod.
 P. František Janhuba

MOHELNICKO       MOHELNICKO       MOHELNICKO

SBÍRKY z neděle 2. září: Mohelnice 4.279; Úsov 1.151; Studená 
Loučka 543 Kč. Všem dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

PODĚKOVÁNÍ. Ráda bych se s vámi podělila o to, jak u nás 
v Mohelnici v kostele sv. Tomáše probíhá adorace. Kněz Petr Ši-
mara odříkává modlitby, rozjímání mezi modlitbami doprovází 
hra na kytaru a zpěv. I po skončení adorace nám hrají a zpívají 
Katka (která dojíždí až z Nového Jičína) a Jan Vymětal ze Zvole. 
Moc jim všichni děkujeme a prosíme – pokračujte. 

Za věřící z mohelnicka Jiřína Lónová. 

  ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO       ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. září: Štíty 1.590; Cotkytle 950; Horní Studénky 1.300 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.                   P. Stanislav Suchánek

V pátek 7. září jsme se rozloučili s panem Václavem Haltmarem, varhaníkem ští-
tecké farnosti, který odešel na věčnost dne 1. září ve věku 76 let. S úctou a vděč-
ností vzpomínáme na jeho dlouholeté působení a obětavou službu. Naše modlitby 
ať ho provázejí do Božího království.             P. Stanislav Suchánek, zpěváci a farníci



FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 2. září: Lubník 950, Tatenice 1.930, Hoš-
tejn 770, Kosov 830 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: 
 V Lubníku bude v sobotu 23. září slavena mše svatá 
s nedělní platností v 18.30 hod.

 Od 10. do 24. září nebudou během týdne slouženy 
mše svaté. O nedělích podle rozpisu, jako obvykle. 

P. Jaroslav Přibyl

OHLASY. V Tatenici máme kostel zasvěcený svatému Janu Křtiteli. Ke kostelu 
patří fara jako hrad, kamenné zdi, že když vejdete dovnitř, ucítíte chlad. Každý 
kněz, který zde působil, si vždy něco vylepšil. Protože i když byla fara veliká, ne-
byla tam koupelna a jen provizorní sociální zařízení. Až přišel mladý kněz, který 
si řekl: „Jak si usteleš, tak si lehneš.“ A celou faru předělal podle svých představ. 
V první řadě mu obec zajistila plyn a odpad, pak se udělala nová koupelna, soci-
ální zařízení a nová kuchyň. Stálo to hodně úsilí a peněz. Za pomocí svých peněz, 
darů a hlavně svého otce a farníků to náš odvážný kněz zvládl. 29. srpna oslavil 
své 37. narozeniny. 26. srpna proběhlo setkání farníků z Tatenice, Krasíkova, Lub-
níku, Hoštejna a Kosova. Mše svatá byla ve 13.30 a po ní jsme se sešli na farním 
dvoře. Členové pastoračních rad z jednotlivých farností připravili pohoštění a pro 
děti, aby se nenudily, hry. Zúčastnil se jich i náš otec. Za všechno, co pro nás dělá, 
ať mu dá Pán Bůh hodně zdraví, síly a hlavně trpělivosti. Ať se mu u nás líbí, ne-
boť my všichni ho máme pro jeho milou a veselou povahu rádi a neradi bychom 
o něho přišli.         Za farníky Anežka Šimečková

Ohlášky
V sobotu 22.září v 11 hod. vstoupí ve svazek manželský 

v kostele sv. Anny v Hoštejně
Dalibor BARTOŇ ze Zábřeha a slečna Hana SVOBODOVÁ ze Zábřeha

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO 

SBÍRKY. Příští neděle je třetí v měsíci, bude tedy mimořádná sbírka na opravy 
v Postřelmově (minule 5.827 Kč), v Chromči na kostel (minule 2.450 Kč) a v Dlou-
homilově (minule 1.115 Kč). Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

 V neděli 16.9. bude v Postřelmově požehnání dětem do nového školního roku, 
v Chromči a Lesnici bude poděkování za úrodu.

 V sobotu 15.9. bude v Postřelmově od 8.00 hodin pobožnost a mše sv. ke cti 
Ducha svatého. Všichni jsou srdečně zváni.                                     P. Vladimír Jahn



FARNOST DUBICKO          FARNOST DUBICKO

 DUBICKÉ HODY oslavíme v neděli 16.září mší svatou 
v 10 hodin. v chrámu Povýšení Svatého Kříže . Svátostné po-
žehnání bude odpoledne ve 14.30 hodin
 V pátek 14.9. bude možnost odpolední adorace a v17 ho-
din mše svatá.
 V Hrabové o pouti ke sv. Matouši budou v neděli 23. září při 
mši svaté v 11 hod. posvěceny zvony pro místní kapli.

HUDEBNÍ FESTIVAL POD ZÁŠTITOU ARICIBISKUPSTVÍ OLO-
MOUCKÉHO ZVOLE, LOŠTICE, MOHELNICE. Violový koncert v po-
dání Jan Řezníček-viola, Jiřina Kolmanová-klavír se uskuteční v neděli 
16. září v 15 hod. v sálku obecního domu ve Zvoli, v neděli 16. září v 17 
hod. v ZUŠ Loštice a v neděli 16. září v 19 hod. v ZUŠ Mohelnice. 

VÝZVA K DOBROVOLNÉ SBÍRCE PRO POSTIŽENÉ ZEMĚTŘESENÍM V PE-
RU. Ničivá přírodní katastrofa o síle 7,9 stupňů Richterovy škály zasáhla Peru, již-
ně od hlavního města Lima, ve středu 15.8. v 18.41 hod. tamního času. Podle pe-
ruánských údajů si vyžádala 540 obětí na životech, 2.200 osob bylo zraněno a asi 
35.000 lidí se ocitlo bez přístřeší. Z pověření Charity ČR pomoc pro postižené 
v Peru organizuje Diecézní charita Plzeň. Příspěvky je možné zasílat na účet Čes-
ké spořitelny 22770022/0800, VS 142.

VÍKEND PRO OSAMĚLÉ MATKY V ČESKÉM TĚŠÍNĚ. Centrum pro rodinný 
život Olomouc nabízí osamělým matkám ve dnech 19. až 21 října víkend v exer-
cičním domě jezuitů v Českém Těšíně. Kromě přednášek a ztišení budou mít pří-
ležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k se-
tkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky (bez dětí). 
Přihlášky a bližší informace na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské 
nám. 2, 772 00 Olomouc, tel. 587 405 2250-3, mail: rodina@arcibol.cz nebo rez-
nickm@arcibol.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ NA HRADECH A ZÁMCÍCH: bo-
hatší program i slevy. K tradičním Dnům evropského dědictví, které 
budou letos probíhat od soboty 8. do neděle 16. září, se připojí také 
objekty ve správě olomouckého pracoviště Národního památkového 
ústavu (NPÚ) obohacením programu i slevami vstupného. Na hradu 

Bouzově sice vstupenky nezlevní, ale zato se průvodci oblečou do historických 
kostýmů a součástí prohlídek bude soutěž pro děti s drobnými odměnami (kro-
mě neděle 9. 9., kdy je hrad z technických důvodů uzavřen). Zámek Jánský Vrch 
v Javorníku rozšíří běžnou prohlídku bezplatně o tzv. hospodářský okruh, zámek 
a hrad Šternberk ve Velkých Losinách otevřou brány zdarma dětem do 15 let v do-
provodu rodičů. Zcela volný pak bude vstup do Hanáckého skanzenu v Příkazích. 
(Další informace na www.ehd.cz)



LATINSKÁ MŠE?
Poslední číslo Oldinu, které je právě k dostání ve farním kostele, i Acta curie olomoucké 
arcidiecéze se vrací k apoštolskému listu papeže Benedikta XVI. motu proprio (vydaného 
z vlastního rozhodnutí), který ve dvanácti bodech vysvětluje rozšíření povolení slavit li-
turgii podle misálu blahoslaveného Jana XXIII. z roku 1962.
V ACO 2007/07 otec arcibiskup Jan k tomuto tématu uvádí: „Jak píše Svatý otec v prů-
vodním dopise, je to projev úsilí o smíření s těmi, kteří nepřijali liturgii II. Vatikánského 
koncilu. Jde o zvláštní formu liturgie, která je dovolená pro kněze celebrujícího soukromě 
či pro skupinu, která si ji žádá, ale nemůže být zavedena místo liturgie farní, která se musí 
řídit reformou II. Vatikánského koncilu.“
Celý apoštolský list i s komentáři si můžete přečíst na tiskových stránkách ČBK tisk.cir-
kev.cz nebo na katolik.cz, list Benedikta XVI. biskupům k vydání apoštolského listu pak na 
www stránkách RadioVaticana.cz, komentář Mons. Aleše Opatrného naleznete v Oldinu 
9/2007. 

BAREVNÍ SVATÍ (Max Kašparů) z knihy „O RADOSTECH LIDSKÉ DUŠE“, vydalo Kar-BAREVNÍ SVATÍ (Max Kašparů) z knihy „O RADOSTECH LIDSKÉ DUŠE“, vydalo Kar-BAREVNÍ SVATÍ
melitánské nakladatelství 
 Pan farář se ptal dětí v hodině náboženství, kdo je to světec. Kromě dobrých i méně 
dobrých odpovědí zaslechl také, že světec je ten, kdo barevně září. Takové odpovědi nero-
zuměl, a proto žádal doplnění. Dítě vysvětlovalo, že v obci, kde bydlí babička, mají v kos-
telních oknech barevná sklíčka, vitráže, kde jsou vyobrazeny postavy světců. Když při ne-
dělní mši svaté svítí do kostela sluníčko, prochází jeho světlo barevnými sklíčky a obrazy 
svatých září barvami.
 Tak si může svatého představovat jenom dítě. Představa dospělých věřících už bývá 
prozaičtější, ale zároveň chudší a v určitém směru i zkreslenější.
 Světec podle jejich představ musí být bezdětný, protože rodičovské povinnosti jsou pře-
kážkou k plnému věnování se svatosti. Nejlépe by měl být svobodný, protože v manželství 
může dojít i na sex - a jak je známo, ten není pro kandidáta svatozáře zrovna to akorátní. 
Ale především a nade všechno by se měl chovat vážně. Doporučuje se až smrtelná vážnost, 
nebo ještě lépe: měl by se chovat přímo smrtelně. Veselá mysl, dobrá nálada a smysl pro 
humor jsou vlastnosti dozajista pochybné a nevypočíta-
telné.
 Osobně si myslím, že přesně takové představy napl-
ňují nebe smíchem. Pokud se svatí něčemu smějí - a ne-
musí to být jen ti uvedení v kalendáři -, tak především 
našim pokřiveným představám o obsahu jejich svatosti. 
Život světců je skutečně barevný. Ono dítě mělo svým 
způsobem pravdu.
 U svatosti jde v zásadě o dvě věci: být křesťansky 
poctivý na místě, kam nás Bůh povolal, a žít své poslání 
radostně. Ať už jako vyznavač, panna nebo mučedník. 
Proto si myslím, že bez radosti to nejde ani po zemi, ani 
do nebe.
 K radosti lidské duše patří smysl pro humor a ve-
selé srdce. Svatý Pavel na ně apeluje v listu Filipským, 
když píše: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, 
radujte se!“


