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Číslo 12
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Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Klášterec, Zvole
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

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, 
tak musí být vyvýšen Syn člověka,
aby každý, kdo v něho věří, 
měl život věčný. 
                                            Jan 3.14,15  

Povýšení Ježíše Krista na kříž, 
je podle Janova evangelia 
současně jeho povýšením 
do Boží slávy. 

Bože, tys poslal na svět svého Syna 
a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše vykoupení; 
oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností 
připravovali na velikonoční svátky. 
Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, 
neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 137 Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
1: 2 Kron 36,14-16.19-23                      2: 1 Ef 2,4-10                          Ev. Jan 3,14-21  
Ordinárium: Ebenovo č. 504  příště latinské  č. 509
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Středa 25. března SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
 Při dnešní Slavnosti Zvěstování Páně se slaví nejpodivu-
hodnější a nejpamátnější okamžik – vtělení Krista v Marii 
z Nazaretu, kterou si vyvolil nebeský Otec za matku pro svého 
Syna. Pravý Bůh přijal naši přirozenost a Maria, skvoucí se čis-
totou, obdržela po svém souhlasu důležitou roli spolupracovni-
ce v Božím plánu spásy. Boží Syn, náš Vykupitel se stal jedním 
z nás, abychom my měli účast na jeho božství.
 Bohoslužby: v Zábřeze v 9.40 a v 18 hod., v Rovensku v 17; 
ve Zvoli v 18, v Klášterci a ve Svébohově v 16 hod. 

ŽEHNÁNÍ VARHAN. Ještě jednou 
přijměte pozvání na žehnání varhan 
v Rovensku, které se uskuteční ve 
středu, 25. března, při mši svaté v 17 
hod. Varhany v kapli Narození Pan-
ny Marie požehná olomoucký biskup 
Mons. Josef Hrdlička. Nástroj byl vy-
roben v Německu fi rmou Vleugels 
v roce 1976. Varhany mají pět rejstří-
ků, mechanickou zásuvku a 378 píš-

ťal. Celé varhany byly přeintonovány a mixatura přestavěna panem Petrem Strakošem 
a Markem Kozákem z Fryčovic. Varhany jsou pořízeny ze sbírek a darů od občanů a vě-
řících z Rovenska a celkové náklady na jejich pořízení budou asi 150.000 Kč. Sbírky bu-
dou i nadále pokračovat, za což všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 
  Kaplový výbor z Rovenska

 Senioři ve Svébohově se sejdou ve čtvrtek 26. března v 17.30 hod. v klubovně. 
Na programu bude promítání videa z primice P. Jindřicha. Srdečně zveme i všechny 
ostatní.   Marie Šanovcová

 ZMĚNA ČASU. Příští neděli 29. března začíná letní čas. Změny bohoslu-
žeb se budou týkat začátku páteční mše svaté v Zábřeze, která bude od 18 
hod. a sobotní mše svaté (s nedělní platností) v Rovensku, která bude začínat 
v 17.30 hod.                                                                                P. František Eliáš

 NA HORU MATKY BOŽÍ u Králík budeme putovat v neděli 29. března. Odjezd z Va-
lové ve 13 hod. Hlásit se můžete do středy 25. března.    Ludmila Korgerová 583 414 512

 Pokud byste se chtěli připojit k pouti do SLOUPU, na kterou odjíždíme v pátek 
3. dubna vlakem v 6.10 hod. ze zábřežského nádraží, můžete se informovat na tel. 
583 414 512.  Ludmila Korgerová

 POUŤ DO KOCLÍŘOVA PŘED VELIKONOCEMI. Za obvyklých podmínek se v so-
botu 4. dubna uskuteční pouť do Koclířova. Odjezd z Valové v 11.30 hod. Prosím, hlaste 
se včas, nejpozději do 30. března.  Ludmila Korgerová tel 583 414 512

 MIMOŘÁDNÁ KŘÍŽOVÁ CESTA. Přijměte pozvání k netradiční křížové cestě pod-
le Tomislava Ivančiče. O jednotlivých zastaveních budeme rozjímat v tichu a šeru koste-
la v úterý 31. března večer v 18 hod. Srdečně zve Standa Badal a Marta Rýznarová
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Každý rok bývala v naší zábřežské farnosti před velikonočními svátky zvláštní duchov-
ní obnova. Letos jsem nezajišťoval zvláštní program, kromě podpory iniciativ, Vás, far-
níků. Toto je nabídka jedné z nich pro Svatý týden.  P. František Eliáš

UTRPENÍ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. 
 Jako bezprostřední přípravu na velikonoční třídenní pro vás 
na začátek Svatého týdne připravujeme meditační pásmo o po-
sledních hodinách našeho Pána Ježíše Krista na tomto světě. Pás-
mo je připravené podle knihy Jima Bishopa „Den, kdy zemřel 
Kristus“. Tato kniha pojednává o nejdramatičtějším dni v ději-
nách světa, kdy zemřel Ježíš Nazaretský. Začíná v 6 hodin večer 
(Zelený čtvrtek), což je začátek židovského dne, kdy Ježíš s dese-
ti apoštoly prošel průsmykem mezi Olivovou horou a horou Pohoršení do Jeruzaléma 
k Poslední večeři. Končí ve čtyři hodiny odpoledne následujícího dne (Velký pátek), kdy 
byl Ježíš sňat z kříže. Každá kapitola knihy se týká jedné z posledních hodin Ježíšova ži-
vota a stejně jsme pojali také pro vás připravené meditační pásmo. To se skládá ze čtení, 
poslechu hudby a videoprojekce. Takto pojatá příprava nám může pomoci nahlížet ko-
nečný akt naší spásy v novém, konkrétnějším „světle“ a s větší osobní účastí.
 Budeme se scházet v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze od pondělí 6.4. do středy 8.4. 
vždy v 15 hod.  S přáním všeho dobrého – Mgr. Luděk Diblík 

CELODENNÍ SETKÁNÍ KATECHETŮ ZÁBŘEŽSKÉHO DĚKANÁTU. 
 V sobotu 28. března se uskuteční v Zábřeze duchovně vzdělávací setkání našich ka-
techetů. Během dopoledne proběhne duchovní obnova, která bude zakončena mší sva-
tou. Obnovu povede spirituál z AKS Olomouc, P. Jan Szkandera. Po dopoledním du-
chovním programu bude na faře připraven oběd. Během odpolední vzdělávací části si 
vyslechneme dvě zajímavé přednášky. Začátek setkání v 9.00 hod, v sále ZUŠ Zábřeh 
(vedle kostela sv. Bartoloměje), předpokládané zakončení v 16.00 hod. Příspěvek na 
oběd a sál 50 Kč.  P. Jindřich Peřina

KATOLICKÝ DŮM
 Po velice příznivých ohlasech na loňskou přednášku s promítáním 

diapozitivů s názvem Toulky přírodou Zábřežska a Šumperska si Vás 
dovolujeme opět pozvat na setkání s Ing. Vladimírem Hajtmarem, kte-
rý nám přiblíží další zajímavosti a přírodní krásy našeho blízkého okolí. 
Začátek přednášky ve středu 25. března v 16. hodin v Katolickém domě.

 V sobotu 4. dubna Vás zveme do Katolického domu na pořad komorní hudby a zpěvu 
s názvem Postní rozjímání. V podání pěvkyně Markéty Mátlové a kytaristy Matěje Fremla 
zazní žalmy, staré postní skladby, písně ze starých církevních kancionálů, či lidové balady. 
Začátek ve 14 hodin, vstupné dobrovolné.

 Výbor Spolku Metoděj Zábřeh svolává dle platných stanov na sobotu 4. dubna 2009 
výroční členskou schůzi Spolku Metoděj Zábřeh. Začátek bezprostředně po skončení 
koncertu (viz výše) – v cca 15.00 hodin v Katolickém domě. Na programu jednání bude 
výroční zpráva za rok 2008, plán činnosti na rok 2009 a jiné. Na jednání si touto cestou 
dovolujeme pozvat nejenom všechny své členy, ale i všechny své příznivce a dobrodince.   
  Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – MILOSRDNÝ BŮH
 Dříve, než se začneme zaobírat Božím milosrden-
stvím, je nutné aspoň krátce poukázat na to, co je 
hřích, neboť zvláště o něj jde v záležitosti Božího milo-
srdenství.
 Hřích je: „Slovo, skutek nebo touha proti přirozené-
mu, věčnému zákonu“ (Sv. Augustin). Je to urážka Boha 
neposlušností jeho lásky. Zraňuje přirozenost člověka, 
ohrožuje dosažení jeho posledního, blaženého cíle na 
věčnosti a narušuje lidskou solidaritu. Ježíš Kristus 
svým utrpením plně odhaluje závažnost hříchu a pře-
máhá jej svým milosrdenstvím. 
 Součástí Božího volního života je cit lásky. Ta se vy-
lévá i na tvory a to v té míře, nakolik jsou Bohu podob-
nými, tedy nejvíce na člověka, obraz Boží. Tato Boží lás-
ka k tvorům, tedy zvláště k člověku, je absolutní a ne-
zištná. Bůh nás svou láskou zahrnuje nikoliv pro své 
štěstí, ale pro štěstí naše. 
 Ježíš Kristus, Boží Syn, je Božím vyslancem, kte-
rý Boží záměry se světem zveřejňuje a dopodrobna vykládá. Evangelium je plné výroků 
a skutků, ve kterých se staví Bohu naroveň a na sobě ukazuje vlastnosti svého nebeského 
Otce. Mezi jiným je to hlavně láska, která se projevuje různorodým způsobem, zvláště pak 
Božím milosrdenstvím. Opravdu, Bůh je Láska a tato jeho vlastnost se chce šířit, sdílet, 
pomáhat. Jak bohatě to Ježíš za krátkou dobu svého pobytu na zemi naplnil, když „chodil 
a všude dobře činil“... Ježíš léčil nemocné, slepé, němé, hluché a chromé uzdravoval, zlé 
duchy vymítal, křísil mrtvé, tišil bouři na moři, živil chlebem a rybičkami hladové, odpouš-
těl hříchy a dával naději zklamaným, vinou obtíženým... Kolik jen lásky a odpuštění měl 
Ježíš pro hříšnici v domě farizeově! (Lk 7,36-50).
 Vyjmenovat všechnu tuto Ježíšovu činnost je nad rámec této homilie. Nejlepším řeše-
ním je vzít si Písmo svaté, zvláště evangelia a pozorně je přečíst. Pak se nám objeví skuteč-
nost. Za vším stojí Ježíšova láska a milosrdenství, které chce pomoci z nouze a hlavně do-
vést lidi k věčné spáse. V tom však musíme Bohu pomoci sami. „Bůh, který nás stvořil bez 
nás, nás nechtěl bez nás spasit“ upozorňuje sv. Augustin. 
 Nejvyšší projev Ježíšovy lásky a milosrdenství k nám lidem je, že se ujímá hříšníků a od-
pouští jim hříchy. Svatý Pavel to vyjadřuje: „Kde se rozmnožil hřích, tam se v míře ještě dale-
ko štědřejší ukázala milost“ (Řím 5,20). Kolik jen lásky je obsaženo v Ježíšově lítosti: „Když vi-
děl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře“ (Mt 9,36).
 Hřích je největší zlo a neštěstí ve světě, i když si to většina lidí vůbec neuvědomuje. 
Jeho často strašlivé důsledky vidíme denně kolem nás. Být navěky zavržen, v moři bolesti, 
daleko od své živelní touhy po štěstí. Co nám pak bude platné prchavé a zrádné pozemské 
štěstí? Ježíš, když pomohl ochrnulému dodává: „A víc už nehřeš, aby tě nepotkalo něco 
horšího“ (Jan 5,1-18). Může nás i kněze dojímat, když v přípravných modlitbách ke mši 
svaté přiznávají svou hříšnost takoví velikáni jako byli sv. Tomáš Akvinský, sv. biskup Am-
brož, papež Klement XI., sv. Ignác z Loyoly... Co teprve my!!! Přijmout Boží milosrdenství 
vyžaduje, abychom přiznali své viny, litovali svých hříchů, to je, abychom byli přesvědčeni, 
že jsme hřešili. Boží lásce a odpuštění musí však předcházet upřímné obrácení. Pozor také 
na odpuštění bez pokání, na smíření bez obrácení! Tak, aby hříšní nechápali akt milosrden-
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ství jako své vítězství. Pak u těchto hříšných a vinných zůstává vše jako dříve, ba ještě jsou 
milosrdenstvím ve svém špatném konání podpořeni. 
 Je Božím tajemstvím a jen na Bohu záleží, koho On milosrdenstvím obšťastní. Napří-
klad v bolestném a smutném případu stržení Mariánského sloupu v Praze (3. listopadu 
1918) v prvních dnech naší národní a státní svobody. Hlavní aktér celé té nešťastné akce 
Franta Sauer se nakonec, opuštěn všemi, uchyluje k sestrám Boromejkám, které dříve ne-
náviděl a umírá jako zbožný katolík, zatímco mladík, který omotal provaz kolem krku Pan-
ny Marie, zešílel a skončil v Bohnicích a dívka, tahající za provaz a křičící: „Maryšo povol!“, 
později ač žena velmi šlechetná, vlastenka a poslankyně, byla popravena provazem. Oprav-
du tajemství Boží činnosti, lásky a spravedlnosti. Bůh má zde plnou svobodu!
 Laciné a povrchní chápání smíření jako bagatelizace, přehlížení a rychlé zapomínání 
toho, co nespravedlivého, až zločinného se stalo, známe z nepodařeného, polovičatého „vy-
rovnání se s minulostí“ po pádu komunismu. Bez lítosti, obrácení a pokání byla „sametová 
revoluce“ jen dalším nahráváním a pokračováním zla. 
 V církvi je toho důkazem například záležitost společenství „Bratrství Pia X“ a situaci 
kolem lednového snětí exkomunikace ze čtyř biskupů, nedovoleně vysvěcených arcibisku-
pem Lefebvrem roku 1988. Zatím bez jejich plného uznání viny, obrácení a pokání!
 Krátké shrnutí. Máme-li napodobovat Ježíše, pak i naše láska k bližním musí být nejen 
všeobecná, ale i účinná. Tu vytváří zvláště ctnost milosrdenství. „Všechny stezky Hospodi-
novy jsou milosrdenstvím a věrností“ (Ž 25,10), „Buďte tedy milosrdní, jako je milosrdný 
váš Otec!“ (Lk 6,36). Abychom Boží milosrdenství hmatatelně poznali a podle svých sil jej 
i naplňovali, Bůh sestoupil k nám na zem a vzal na sebe smrtelné lidské tělo. Celý jeho po-
zemský život, jeho práce, utrpení a smrt je vlastně triumfální cestou milosrdenství. A tak 
skutečně je Ježíš Kristus ztělesněním Božího milosrdenství. Jako důkaz se takto zjevil pol-
ské řeholnici, sestře Faustině (+ 1938), a dříve ještě řeholnici, sv. Markétě M.A. (1673-1675). 
Radostí bylo Ježíšovi přebývat mezi těmi, kterým mohl pomáhat a dobře činit. Jakou ra-
dostí, je mu konat milosrdenství, prozrazují jeho slova, že nad návratem jedné pobloudilé 
ovečky se budou spolu s ním radovat obyvatelé nebe. Na trnovou korunu na svoje probo-
dené ruce a všechnu pohanu na kříži téměř zapomíná, když z milosrdenství může duši ka-
jícího lotra vzít s sebou ještě tento den do nebe! Jaký to námět k rozjímání teď, v době sva-
topostní!  P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – NIKODÉM (březen 3. část)
Mezi farizei, kteří se snažili všemožně Pána Ježíše nachytat byl jeden, 
který viděl v Ježíši učitele, přicházejícího od Boha. Ze strachu před 
ostatními přichází k Ježíši tajně. Během hovoru mu Pán Ježíš řekl, že 
pokud se někdo znovu nenarodí, nemůže přijít do nebeského králov-
ství. Tomu Nikodém nerozuměl a zeptal se, jak se má znovu narodit. 
Vždyť to už nejde! Pán Ježíš chtěl touto větou říci, že ten, kdo se chce 
dostat do nebe, musí úplně změnit svůj život, jako kdyby se narodil 
znova. 
1.  Kdy přišel Nikodém za Pánem Ježíšem?
 a) v pátek; b) v neděli; c) v noci
2.  Co mu donesl?
 a) dvě holoubátka; b) dopis; c) nic
3.  Jak se má člověk znova narodit? 
 a) z Ducha; b) z vody a z Ducha; c) z vody
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 15. března: Červená Voda 1.252; domov důchodců sv. Zdislavy 92; Mlý-
nický Dvůr 200; Jakubovice (na opravy) 377; Písařov 583 Kč. 
   „Stojanovské" Pán Bůh zaplať.
 POUŤ – odjezd autobusu v úterý 24. března je: v 7.30 hod. z Králík, v 7.40 hod. 

z Červené Vody, v 7.45 hod. z Bukovice a v 7.50 hod. ze Štítů atd.
 BIBLICKÁ HODINA bude ve čtvrtek 26. března v 17 hodin u Macků v revíru.
 MŠE SV. V JANOUŠOVĚ bude v neděli 29. března v 16 hodin.  P. Pavel Vágner

LOŠTICKO        LOŠTICKO        LOŠTICKO

Sbírka na kostel z minulého týdne: Loštice 2.366, Moravičany 5.658 Kč. 
 Pán Bůh Vám všem zaplať!  P. Pavel Kavec

CENA. „Zbytečně se mnou ztrácíte čas. Nejsem k ničemu, všem se ošklivím, i sama 
sobě.“ Dívka dopáleně argumentovala, proč nechce přijmout farářovo pozvání do sku-
pinky mladých, kteří se spolu scházeli... „Jsem moc obyčejná a nikoho nezajímám. 
Jsem protivná, ráda bych chodila s nějakým klukem, ale žádný mě nechce, závidím 
kamarádkám a doma všem lezu na nervy. K čemu jsem vlastně na světě?“ Farář si ji 
chvilku mlčky prohlížel a pak řekl: „Víš, že máš nádherné zelené oči?“ Dívka se zara-
ženě odmlčela. První krok byl vykonán.
K zamyšlení: Někteří lidé nevědí, jak je důležité, že tu jsou. Někteří lidé nevědí, že ostat-
ním dělá dobře, když je třeba jen vidí. Někteří lidé nevědí, jakou útěchu přináší jejich 
laskavý úsměv. Někteří lidé nevědí, jak blahodárně působí jejich přítomnost. Někteří 
lidé nevědí, oč bychom byli bez nich chudší. Někteří lidé nevědí, že jsou darem z nebes. 
Věděli by to, kdybychom jim to řekli. A proč bychom to nezkusili právě dnes?
 

MISIE. Loštický misijní tým moderuje lidové misie ve farnosti Dolní Újezd u Litomyš-
le, v diecézi Hradec Králové ve dnech 27.3. - 5. 4. Prosíme o vaši laskavou vzpomínku 
v modlitbách za dary Ducha Svatého pro farnost i misionáře. Díky, že s Vámi můžeme 
počítat!  P. Pavel Kavec CM 

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 15. března: Mohelnice 4921; Úsov 762; Studená Loučka 240 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 15. března: Lubník 1.100; Tatenice 1.380; Hoštejn 6.700 (na motor 
varhan) Kosov 400 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

DUCHOVNÍ OBNOVA. V době od 3. do 5. dubna 2009 proběhne na faře v Tatenicích 
duchovní obnova pro mládež od 14 let. Sejdeme se v pátek v podvečer při společné ve-
čeři, ukončení bude v neděli po obědě. Cena pobytu je 200 Kč. 
S sebou: přezůvky, spacák, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby. Přihlásit se může-
te do 31. března 2009 na tel. 775 339 868 nebo na mailu: jitka.meda@seznam.cz. 
  Jitka Veiglerová
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POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

V Postřelmově se při sbírce na odvod arcidiecézi vybralo 12.981 Kč. 
  Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 V neděli 29. března bude mimořádná sbírka na odvod arcidiecézi v Lesnici a Dlou-
homilově.

 Sobota 28. března je adoračním dnem farnosti Postřelmov. Výstav Nejsvětější svá-
tosti bude nejen ve farním kostele v Postřelmově, ale i v Chromči a Sudkově. Rozpisy 
budou v kostele. 

Ve středu 25. března o Slavnosti Zvěstování Páně, budou změny v pořadu bohoslužeb: 
 Postřelmově nebude mše svatá v pondělí, ale ve středu v 18.00 hod. o Slavnosti Zvěs-

tování Páně, v Lesnici bude ve středu v 16.30 hod. 
 Ve středu v 19.00 hod. bude v Postřelmově na faře biblická hodina.

ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO        ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 15. března: Štíty 2.000; Cotkytle 760; Horní Studénky 920 Kč
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

 KŘÍŽOVOU CESTU v neděli 29. března ve 14.30 hod. povede společenství manželů.
  P. Stanislav Suchánek

7. ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE. 
Motto: ,,Máme naději v živém Bohu.“ (1Tim 4, 10) 
 Srdečně zveme na setkání mladých naší diecéze s otcem arci-
biskupem Janem a otcem biskupem Josefem na „Květnou sobo-
tu“ 4. dubna 2009 do Kroměříže. Sejdeme se u příležitosti oslavy 
XXV. Světového dne mládeže, vyhlášeného papežem Benediktem 
XVI. Na co se můžeš těšit: katecheze otce arcibiskupa Jana, besedy 
a přednášky se zajímavými hosty P. Jaroslav Němec, SDB – Žít do-
opravdy, P. Antonín Krasucki, OP – Odpuštění, P. Jan Balík – Máš 
na víc!, jáhen Pavel Šupol – svědectví víry a života zpěváka Jeremyho Campa + video-
prezentace křesťanské hudební scény, Besedy a přednášky se zajímavými hosty, work-
shopy: IN! – workshop plný nápadů pro holky, výtvarné dílny, tvořivé aktivity a další... 
Možnost adorace, svátosti smíření, rozhovoru s knězem, Mše svatá s otcem biskupem 
Josefem, setkání se starými i novými kamarády. Po celou dobu setkání nám bude hrát 
a zpívat schola ADORARE.  

Mládež z našeho děkanátu pojede vlakem. Společný odjezd z vlakového nádraží v Zá-
březe v 7.18 (R 625 Vsacan), předpokládaný návrat do Zábřeha v 18.40 hod.

CESTA BENEDIKTA XVI. DO AFRIKY NA OBRAZOVKÁCH TV NOE
Ve dnech 17. – 23.3.2009 se uskuteční další apoštolská cesta papeže Benedikta XVI., ten-
tokrát do Kamerunu a Angoly v Africe. Uvádíme přehled přímých pře-
nosů, které bude vysílat Televize NOE.
Neděle 22. 3., 10.00 hodin: mše svatá; 16.45 hodin: setkání Svatého otce 
se zástupci církevního hnutí za postavení žen v Angole
Pondělí 23. 3., 10.00 hodin: závěrečný ceremoniál na letišti v Angole
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SBÍRKY z neděle 15. března: Zábřeh 13.830; Jedlí 2.000; Svébohov 1.700; Klášterec 2.190; 
Zvole 3.420 Kč. Dary: Zábřeh – na Haiti 300, na kostel sv. Bartoloměje 1.000, na kostel sv. 
Barbory 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

Proč je zdravá rodina důležitým zdrojem pro společnost
 Vedle logiky trhu a kalkulované výměny, která míří 
k vlastnímu zájmu a v tomto duchu navazuje s druhými úče-
lové vztahy, rodina sama o sobě žije a přináší do společnosti 
logiku obdarování a společenství. V této logice sleduje vlast-
ní prospěch současně s prospěchem druhých, ne proti němu 
nebo bez něho; žije v duchu lásky, která je „sjednocující 
energií“ (sv. Tomáš Akvinský). Má v úctě jinakost, svobodu 
a rozdílnost. V rodině vstupují v soulad základní antropo-
logické rozdílnosti obou pohlaví (muž-žena) a generací (ro-
diče-děti), dokonce se stávají darem a vzájemným obohace-
ním; prospěch jednotlivce je v souladu s prospěchem všech, 
svoboda se solidaritou. V této logice lásky - daru se rodina stará o budoucnost společnosti 
především tím, že dává život dětem. V duchu lásky jako daru pěstuje rodina ve všech svých 
členech, zvláště v dětech, osobní a společenské ctnosti. Jsou to: důvěra v druhé, v život 
a v Boha; úcta k sobě samým; vědomí o důstojnosti každého člověka, a tedy úcta, spravedl-
nost, loajálnost, služba, pracovitost, péče o nejslabší, odpuštění urážek, vzájemnost, ocho-
ta k dialogu, upřímnost, věrnost, spolupráce, solidarita. V ovzduší lásky, o které rodina 
každodenně vypovídá a kterou zakouší, si děti postupně osvojují etické hodnoty a normy, 
„asimilují“ je coby životní požadavky, nezůstávají pro ně teorií a nevnímají je jako diktát 
z „vnějšku“. Rodina je proto „první a nenahraditelnou školou společenského chování“ (Jan 
Pavel II.: Familiaris Consortio 43). Rodina nemůže být považována pouze za soukromou 
záležitost, ani za pouhý součet jednotlivců, žijících ve stejném domě, ale za jedinečné pouto 
vztahů a vzájemnosti mezi mužem a ženou, rodiči a dětmi, specifi ckým společenským sub-
jektem a veřejným zájmem Rodiče mají „neodvozené a původní“ ... „nenahraditelné a ne-
zcizitelné právo a povinnost“ (Jan Pavel II.: Familiaris Consortio 36) vychovávat vlastní děti. 
Na druhé straně mají děti právo mít matku a otce a být jimi vychovávány; ke svému růstu 
potřebují rodičovskou něhu stejně jako výživu. 
Z přednášky „Podpora rodiny v době demografi ckého poklesu a krize výchovy“ kardinála Ennio 
Antonelli, předsedy Papežské rady pro rodinu v Praze 6. února 2009

Vydavatelství PORTÁL nabízí k problematice rodiny měsíčník pro rodiče, učitele a pra-
covníky pomáhajících profesí DĚTI A MY a časopis pro rodiče a učitele RODINA A ŠKO-
LA, který vychází měsíčně (kromě prázdnin). Více se můžete dozvědět na webové stránce 
www.rodina.cz, nebo www.portal.cz, na adrese Portál, s.r.o. Klapkova 2, 182 00 Praha 8, 
tel. 283 028 412.

NABÍDKA PRO RODIČE. Na faře v Zábřeze můžete zakoupit kazety s písničkami Boba 
Fliedra a dětského sboru Bobci „Abrahám“ spolu se zpěvníkem těchto dětských písní. Od 
stejného zpěváka máme i CD pro mládež. Nabízíme také „Nezbedův humor s Otíkem“ 
z knihovničky dětského časopisu Nezbeda.  Red.


