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14. 6. 2009
Ročník XVI. 

Číslo 24
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

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

Aleluja. 
Semeno je 
Boží slovo, 
rozsévač je Kristus. 
Každý, 
kdo ho nalezne, 
vytrvá navěky. 
Aleluja.

Zpěv před evangeliem 

Bože, sílo všech, kdo v tebe doufají, 
bez tebe lidská slabost nic nezmůže; 
vyslyš naše prosby a nepřestávej nám pomáhat svou milostí, 
abychom plnili tvá přikázání a vždycky smýšleli i jednali podle tvé vůle. 
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 92   Dobré je chválit Hospodina.
1: Ez 17,22-24                                     2: Kor 5,6-10                             Ev. Mk 4,26-34 
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pátek 19. června  
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 
Sobota 20. června  
Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie 
(viz rozpis bohoslužeb)

POUŤ KNĚŽÍ ZA VLASTNÍ POSVĚCENÍ. Arcibiskup Jan zve všechny kněze Aricidi-
ecéze olomoucké na pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatý Hostýn. Bude to v úterý 
16. června 2009 od 9 hod. Tuto pouť vykonáme před zahájením ROKU KNĚŽÍ, který 
začíná 19.6.2009 u příležitosti 150. výročí sv. faráře z Arsu, Jana Maria Viannye, zářné-
ho příkladu pastýře, plně zasvěceného službě Božímu lidu. Toto, pro kněze posvátné 
období, bude zahájeno o Slavnosti Nejsvětějšího srdce Ježíšova.  P. František Eliáš

 Ve středu 17. června slaví v Zábřeze mši svatou P. Milan Palkovič z Velkých Lo-
sin. P. František Eliáš

 SETKÁNÍ KATECHETŮ proběhne na faře v Zábřeze ve čtvrtek 18. června od 19 
hod. P. Jindřich Peřina

 MINISTRANTSKÝ VÝLET. V sobotu 20. června zveme ministranty na celoden-
ní duchovně-turistický výlet. Dopoledne se zúčastníme mše sv. s otcem arcibiskupem 
v Klášterci, odpoledne bude pěší turistický výšlap do okolí. Odjezd v 9.20 od fary. Plá-
novaný návrat přibližně v 18-19 hodin. Bližší informace na ministrantské nástěnce 
v sakristii. Marek Hackenberger 

 MODLITBY MATEK. Maminky a babičky zveme na společnou mši 
svatou obětovanou za naše děti a vnoučata, kterou budeme slavit v úte-
rý 23. června v 17 hod.                                                   Lenka Hamplová

CO SE NEVEŠLO NA PŘÍLOHU ZaMlada: TIPY NA PRÁZDNINOVÉ AKCE:
Kroměříž – 1.-5.7.2009 Letní duchovní obnova s Pannou Marii a svatým Františkem 
pro děvčata od 10 do 14 let (více na http://www.signaly.cz/duchovni-obnova-krome-
riz2009)
Velehrad 4.-5.7.2009 - Dny lidí dobré vůle konané při příležitosti státního svátku Dne 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. (více na http://www.velehrad.eu/minule-
rocniky)
Cvilín u Krnova - 13. Setkání františkánské mládeže - 3.-7.7.2009 „Se svatým Františ-
kem a svatou Klárou ke svobodě srdce“ (více na http://www.signaly.cz/b3-fsm)
Vranov u Brna – 4.-10.7.2009 Prázdninová duchovní obnova zaměřená na osobní po-
volání a prohloubení duchovního života, provází P. Pavel Havlát OM, SM Zdislava 
Nosková OSF, (více na http://www.signaly.cz/p-3)
Katolická charismatická konference - Dvacátý ročník Katolické charismatické konfe-
rence, Motto: „Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!“ (Mt 14,27) se bude konat ve dnech 
8. až 12. července 2009 v Brně. (více na http://www.konference.cho.cz/ )
Bombastik 2009 - Mega týden na přístavu v Rajnochovicích v termínu 3.8.2009 - 
8.8.2009 pro mladé ve věku 13-15 let. 

(více na http://ado.cz/mladez/index.php?akce=akce&cmd=detail_akce&id=238 )
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 HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – BIBLICKÉ POSTAVY. Ve 
čtvrtek 25. června, při poslední mši svaté pro rodiče a děti před 
prázdninami, proběhne kontrola brožurek, a kdo bude mít všech-
ny obrázky za druhé pololetí, bude po mši svaté zařazen do slosová-
ní o hodnotné ceny. Mše svaté i slosování se zúčastní pan Vítězslav 
Koutník, autor obrázků k brožurce a šéfredaktor dětského časopisu 
Nezbeda.                                                                    P. Jindřich Peřina

 PRÁZDNINOVÁ CHALOUPKA PRO DĚTI Z NÁBOŽENSTVÍ ve věku od sed-
mi let proběhne v letošním roce v Písařově. Děti se mohou těšit na výlety, hry, spo-
lečně prožitou modlitbu, večery s písničkou, čtení příběhů… Termíny: I. turnus od 
2. do 6. srpna 2009, II. turnus od 7. do 11. srpna 2009. Cena pobytu je 700 Kč. Při-
hlášky si můžete vyzvednout ve farním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časo-
pisů). Vyplněné přihlášky i s platbou 700 Kč odevzdávejte nejpozději do 18. 7. 2008 
J. Kratochvílové (731 621 288) nebo A. Krňávkové (603 827 736) dle telefonické do-
hody. Kapacita dětí je omezená, proto přihlášku podejte co nejdříve.  
  J. Kratochvílová, A. Krňávková, katechetky

 ORELSKÉ EXERCICIE V KOCLÍŘOVĚ 22. - 25. června 2009. 
Cena za ubytování a stravu: členové Orla 560 Kč, nečlenové Orla pak 
1.060 Kč. Exercicie vede P. Pavel Kopecký a P. Pavel Dokládal s pas-

torační návštěvou arcibiskupa Karla Otčenáška. Zájemci se mohou co nejdříve při-
hlašovat u Jany Kubíčkové, tel. 605 536 270.

FARNOST JEDLÍ. Patrocinium sv. Jana Křtitele oslaví jedelská far-
nost v neděli 21. června při mši svaté v 9 hod. Svátostné požehná-
ní, které bude ve 14.30 hod. udělí P. Josef Opluštil, bývalý zábřež-
ský kaplan. 

VZKAZ BOŽSKÉHO SRDCE JEŽÍŠOVA. Cesta ke kostelu vedla 
přes celou ves. Šourala se tudy stařenka, tiše se modlila a po očku 
se čas od času podívala na lidi kolem sebe. „Nevychovaná mládež...opilci jedni, 
zas chlastají...že jí není hanba, nestydě...taková špína všude kolem...lenoch jeden.“ 
Proto raději přidala do kroku, aby ji pohled na lidi nerušil v modlitbách. Dorazila 
konečně ke kostelu, ale dveře byly zavřené. Zatloukla na ně. Nic. Co se dá dělat. 
Pak si všimla vzkazu připíchnutého na dveře: „Jsem venku. Ježíš“.
 „Říkáš, že mě miluješ, a sedíš se založenýma rukama? Jíš, piješ, uvelebíš se 
v křesle, aby se ti pohodlně četla slova, která jsem vyřkl, pláčeš, když si vzpomeneš, 

že jsem byl ukřižován a pak si jdeš lehnout a spokojeně usneš... Tak-
hle mne miluješ, nestydíš se? Tomuhle říkáš láska? Vyskočil jsem 
z postele a vrhl se mu k nohám: „Odpusť mi, Pane, odpusť! A řekni 
mi, co mám udělat?“ „Vezmi svou hůl,“ řekl mi Kristus, „a jdi k li-
dem. Neboj se s nimi mluvit. Jdi a pověz jim svým životem, že mám 
hlad, tluču na dveře a volám: Křesťané, buďte ke všem lidem laskaví 
a milosrdní!“ (Nikos Kazantzakis, řecký básník, 1883-1957) 

 P. Pavel Kavec CM



4

UČÍCÍ SE CÍRKEV –  SPRAVEDLIVÝ BŮH
 Tento týden, kdy s Církví a v liturgii prožíváme Slav-
nost Těla a Krve Páně, veliký Boží dar, který je pomocí 
i posilou nám, slabým lidem na cestě pozemským živo-
tem, klademe důraz na to, aby byl prožíván dle Boží vůle 
k dobru našemu i celé společnosti a současně jako naše 
poděkování za Boží lásku. 
 Protože jsme v rámci „učící se církve“ toto téma již 
probírali, budeme se dnes zabývat jednou ze šesti vlast-
ností Božích – Boží spravedlností. 
 Všeobecně je SPRAVEDLNOST ctnost, která dává 
každému, co mu právem náleží. Bůh, který má všechny 
vlastnosti v nekonečné míře, musí být tedy i nekoneč-
ně spravedlivý. Zde je však jeden háček: mezi absolut-
ním Bohem a nedokonalými tvory není rovnost vztahů. 
Nesedíme s ním „za jedním stolem“, neplatí tedy mezi 
námi a Bohem směnná spravedlnost. Pokud nám Bůh něco nepřislíbí, nemáme právo 
něco na něm vymáhat. 
 Z toho plyne, že Bůh není ničím povinen vůči tvorům. Je pánem všeho a všech a nikdo 
nemůže říci, že má nějaké nároky vůči Bohu, které by on musel podle spravedlnosti plnit. 
(Nakonec nám však Bůh vždy dává víc, než si zasloužíme, nebo oč prosíme. Bůh je grant.)
Předpokládáme-li, že nás Bůh určil k nadpřirozenému cíli, tedy k dosažení nebe a spole-
čenství s ním, pak je také povinen dát nám, co potřebujeme k dosažení tohoto cíle. V tomto 
smyslu pak můžeme mluvit o spravedlnosti v Bohu. 
 Jako soudce Bůh odměňuje podle zásluh a trestá zlo podle viny spravedlností „podíl-
nou“. Protože je Bůh garantem všech světových, přírodních a etických norem, přísluší mu 
také spravedlnost zákonná. 
 Často se Boží spravedlnosti vytýká, že se špatní lidé mají dobře a dobří naopak špatně. 
Kdyby byla lidská existence omezena pouze na období pozemského života, byla by uvede-
ná námitka pravdivá. Uvážíme-li však, že každého člověka bez rozdílu na jeho světový ná-
zor čeká ihned po smrti Boží soud (nekonečná odměna nebo nekonečný trest) zjeví se nám 
právě při tomto soudu dokonalost Boží spravedlnosti v plném světle. Přece i dobří lidé tu 
a tam provedou něco zlého a ve věčném životě je mnohdy čeká radostná odměna. Dostáva-
jí tedy zde na zemi spravedlivý trest za své drobné chyby. Naopak i špatný člověk, kterého 
čeká zavržení, vykoná tu a tam něco dobrého. Na věčnosti nebude moci být plnohodnotně 
odměněn, dostává tedy aspoň odměnu pozemskou. Říkávali moudře naši věřící předkové: 
„Koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje.“ A naopak: „Jak hrozné je štěstí hříšníka!“ Bůh 
tedy nemusí odměnit nebo potrestat hned, tady na pozemském světě, protože nikdo neu-
jde jeho soudu na věčnosti. Říká se také: „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě domelou. Bůh 
nevyplácí každou sobotu, ale nikomu dlužen nezůstává.“ Bůh je nejvíc spravedlivý, ale také 
i vševědoucí. On ví dobře, kdo setrvá ve hříchu a zemře bez pokání, a kdo zemře v milosti 
posvěcující a tak se mu otevře nebe. K již vzpomenutému „hroznému“ štěstí hříšníka dodá-
vá sv. Augustin: „Zde na světě, mne, Pane, řež, bij a pal, jak chceš, ale tam na věčnosti mne 
ušetři!“ Nedejme se proto mýlit zdánlivým štěstím některých hříšníků zde na zemi. Kromě 
toho pamatujme i na to, že na pozemském štěstí tolik nezáleží, protože zde na světě trvá 
všechno jen krátce. Nejvíce záleží na tom, jaké to bude po smrti na věčnosti, neboť tam to 
trvá bez konce. 
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Pravidelná měsíční příloha Farních informací
 Číslo 5/2009ZaMlada

Přejeme všem školákům, studentům a ostatním farníkům 
v našem děkanátu krásné prožití dvouměsíčního volna 
i doby dovolených, kéž využijete některou z nabízených akcí 
(FI stránka č. 4 ). A pokud ano, rádi přivítáme v naší redakci 
článek, který zařadíme do další přílohy ZaMlada, která vy-
jde až v září. Své příspěvky můžete psát na email: redakceza-
mlada@seznam.cz.                                       Redakce ZaMlada

OHLÉDNUTÍ ZA ORELSKOU FLORBALOVOU LIGOU. Zábřežská orelská jednota 
nabízí dětem a mládeži ve farnosti možnost zahrát si fl orbal. Tento sport na pomezí 
fotbalu a hokeje je velice přitažlivá hra a zájemci jej mohou hrát v každém věku. Náš 
tým trénuje každou sobotu v dopoledních hodinách a tréninky jsou vedeny volně, 
podle stavu a zájmu hráčů. Po zvládnutí základních pravidel a umění hry, jsme začali 
mít ambice měřit se s jinými týmy. Zvali jsme si na přátelská utkání oddíly z Troubelic, 
Rovenska, Postřelmůvka, Chromče a dalších obcí. Začátky ovšem byly těžké a muse-
li jsme se naučit přijímat porážky. Po tomto úvodu jsme našli odvahu a přihlásili jsme 
se do zábřežské fl orbalové ligy. Postupně jsme získávali úspěchy, respekt a obsazovali 
přední místa v zábřežské lize.
 Vedení Orla v Brně vyzvalo zájemce o fl orbal, aby se přihlásili do nově utváře-
né soutěže. V roce 2007 naši fl orbalisté začali hrát první ročník Orelské fl orbalové li-
gy(OFL). Každý z účastníků soutěže musel uspořádat jeden z turnajů na domácím hřiš-
ti (zajistit velkou sportovní halu, mantinely a rozhodčí). Zúčastněné jednoty byly roz-
děleny do čtyř divizí. První a druhý z každé divize postoupil do fi nále. V prvním roční-
ku OFL jsme se umístili na 5. místě. Zkušenosti 
z ligy pro nás byly důležité a tak jsme se v roce 
2008/2009 opět přihlásili do druhého ročníku 
OFL. Naši divizi „Západ“ jsme vyhráli a postou-
pili jsme s Olešnicí do fi nále v Uherském Hra-
dišti. V tomto dvoudenním měření sil předved-
li naši fl orbalisté skvělý výkon a byli poraženi 
pouze mužstvem z Uherského Hradiště. V Orel-
ské fl orbalové lize jsme se umístili na skvělém 
druhém místě. Na třetím místě skončila jednota 
z Hranic. Domů jsme si odvezli pohár a medaile 
za krásné druhé místo.         Tomáš Kobza, trenér 

Za orelskou jednotu Zábřeh hráli: Tomáš Vaník - brankář; Jiří Flášar - obránce; Da-
vid Holinka - obránce; Martin Kolomazník - obránce; Lukáš Kobza - byl vyhodnocen 
nejlepším útočníkem OFL; Patrik Vepřek - útočník; David Hladiš - útočník; Miroslav 
Burget - útočník.

   (více na: http://www.fl orbalovaliga.cz/ofl  ,http://www.orel.cz)
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Rozhovor s Miroslavem Jáně
 V minulém čísle ZaMlada jsme přinesli rozhovor s budou-
cím jáhnem Honzou Polákem. V tomto čísle jsme oslovili Mir-
ka Jáně ze Sudkova, který bude letos, 27. 6., v 9.30 hod., v ka-
tedrále svatého Václava v Olomouci vysvěcen na kněze.
 Mirku, můžete se nám krátce představit... Jmenuji se Mi-
roslav Jáně a pocházím ze Sudkova, kde jsem také vyrůstal a pro-
žil mnoho krásného, za což jsem Pánu Bohu vděčný. Místem mého 
narození je však zábřežská porodnice; stalo se tak před šestatřice-
ti roky. Se sídelním městem našeho děkanátu mě pojí ještě čtyři 
roky strávené na zdejším gymnasiu. Velmi rád také vzpomínám na 
spoustu dobrých lidí z našeho farního kostela v Postřelmově, jako 
i z Kolšova a celého širokého okolí.
 Bylo něco (nějaká událost) nebo někdo, kdo Vás motivoval k tomu jít do semináře? 
Moje odpověď na Boží volání se rozvíjela postupně a velmi pozvolna. Když se člověk ohlíží nazpět, 
může s obdivem pozorovat úžasnou Boží pedagogiku, jeho nesmírnou lásku a trpělivost. Je to zá-
roveň výzva pro nás, abychom podobně jednali s druhými lidmi, ale i sami se sebou; aby si každý 
z nás byl schopen a ochoten najít čas k ohlédnutí se a mohl tak spatřit velké věci, které Bůh činí 
v jeho životě, s vědomím, že ještě větší věci nás teprve čekají. Povolání ke svatosti je záležitostí kaž-
dého člověka, nejen kněží či řeholníků. Byly samozřejmě i mnohé události či osobnosti, které měly 
ne sice zásadní, ale rozhodně positivní vliv na moje rozhodování (známý duchovní autor z řádu tra-
pistů, otec Jeroným, tomu říká „dobré vlivy“). S mnohými ze čtenářů jsme například prožili krásné 
chvíle při našich autobusových poutích na mariánská poutní místa (Turzovka, Litmanová, Maria-
zell, Sv. Hostýn apod.). Pokud jde o osobnosti, pak kromě těch nejbližších z rodiny a několika kněž-
ských vzorů (za všechny mohu jmenovat např. jednoho z našich bývalých duchovních správců, 
P. Bedřicha Jagoše), jsou to ještě mnohé zbožné duše, se kterými jsem měl možnost se setkat.
 Máte nějaký svůj duchovní vzor a nějaké životní motto, podle kterého se řídíte? O svých 
„pozemských“ vzorech jsem již něco naznačil (k tomu bych ještě rád podotkl, že si velmi vážím myš-
lenek, postojů i svědectví života současného papeže Benedikta XVI.). Pokud jde o vzory nebeské, 
pak je jich také mnoho, ať už kněží (sv. farář arský - Jan Maria Vianney, blah. Jakob Kern, oba naši 
sv. Janové – zpovědníci, P. Šuránek, „tatíček“ Stojan, kard. Tomášek), řeholnice (sv. Terezka, sestra 
Faustyna) či laiků (blah. císař Karel Rakouský, Anička Zelíková) atd. Rozhodně nesmím zapome-
nout na rodáka ze Sudkova, kapucína P. Metoděje Franka, který zemřel před sedmdesáti lety v po-
věsti svatosti. Od dětství na mne měla velký vliv úcta k Ježíšovu a Mariinu srdci, hlásím se též k „fa-
timskému hnutí“; blízký je mi i křesťanský východ a „spiritualita pouště“ (tématem mé diplomové 
práce na CMTF bylo „Poustevnictví v našich zemích“). Jak sami vidíte, oněch „dobrých vlivů“ je 
povícero. Pokud jde o životní motto, pak mnohé může napovědět moje primiční oznámení...
 V semináři člověk zažije ledacos, máte nějaký zážitek, na který opravdu nezapomene-
te? V semináři lze opravdu zažít spoustu veselých příhod, což by bylo na dlouhé vyprávění – díky 
smyslu pro humor, nejen ze strany bohoslovců, ale i představených a sestřiček (ty jsou opravdo-
vým pokladem semináře: pracovním i modlitebním). K vyprávění o vodě, která teče z kohoutku 
a nelze ji zastavit, či o cestování v krabici by byl kompetentnější pohovořit někdo jiný... Zajisté ne-
zapomenutelným zážitkem bylo však probuzení při jedné prázdninové službě, kdy spolubratři „od 
vedle“ telefonovali, že na ně se stropu kape voda, což nebyl vtip, protože po otevření dveří našeho 
pokoje jsem vstoupil do chodby plné vody (taková drobná technická závada), takže slavnost Nane-
bevzetí Panny Marie jsme zahájili asi dvouhodinovým vysušováním; od sestřiček jsme se potom 
dozvěděli, že je někde uložená jakási lodička, kterou jsme prý mohli klidně použít... 
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 Co je podle Vás důležité, proto aby člověk poznal, kam ho Bůh volá, jaká je jeho život-
ní cesta? Myslím si, že k rozeznání svého povolání je nejdůležitější důvěřovat Bohu, že to se mnou, 
s mým životem myslí opravdu nejlépe (dokonce lépe, než já sám). Těžko se ale důvěřuje někomu, 
koho neznám, o kom nic nevím. Je tedy třeba se o Něj zajímat, vzdělávat, ale také Mu naslouchat 
v modlitbě – ať už v tichu kostela nebo ve chvílích modlitby doma, v přírodě apod., ale stejně tak 
vnímat Jeho přítomnost i v hluku světa a shonu denního života. Chvíle ticha a samoty s Bohem 
jsou nezastupitelné. Velmi důležité je také umění zaposlouchat se do hlasu svého srdce a vnímat 
jeho touhy. Je třeba čas od času se ohlédnout zpět a vnímat Boží vedení. To vše by ale bylo bez pat-
řičného užitku, kdyby chybělo rozhodnutí, za které je člověk ochoten se postavit a nést jeho důsled-
ky! Povolání do manželství, ke kněžství, řeholnímu životu – to vše je především povolání k lásce, 
a ta je nutně spojena s obětí, s křížem, vyjitím ze sebe (z vlastního „ego“). Jenom tak může člověk 
prožít svůj život naplno... 
 Přeji všem čtenářům, aby prožili svůj život v hluboké důvěře v nekonečné Boží Milosrdenství, 
v lásce k eucharistickému Spasiteli i k lidem kolem sebe, s vědomím mateřské péče Panny Marie 
a přímluvy našich nebeských ochránců. 
 Děkujeme za rozhovor a přejeme hojnost Božího požehnání ve Vaší kněžské službě.

Redakce ZaMlada

POUŤ MLADÝCH DO LUBNÍKA se konala v sobotu 16. května. Bylo zrovna ve-
lice deštivé počasí. Rozhodl jsem se jet na kole, ale při pohledu z okna jsem ztrácel chuť. 
Tak pro začátek jsem zmokl hned na cestě do Zábřeha. Naštěstí jsem rychle uschl a mohl 
pokračovat, ze Zábřeha už s kamarádem, dál na Lubník. Skupinku, která vyjížděla ze Zá-
břeha o něco dřív, jsme dohnali po několika kilometrech. Nebyla moc velká, protože se 
po příjezdu nás dvou její počet zdvojnásobil. Po krátkém přivítání jsme se vydali směrem 
Hoštejn, což byla naše příští zastávka, konkrétně kostel sv. Anny. Za doprovodu místního, 
zkušeného Luďka Diblíka jsme byli poučeni o historii a také opravách kostela. Mě zaujala 
nová křtitelnice, která byla udělaná z kamenné mísy. Uprostřed je kámen z Izraele a z ot-
voru v kameni vytékala svěcená voda. Další zajímavost je u zpovědnice, semafor, kterým si 
zpovědník reguluje přísun hříšníků. Z Hoštejna jsme se už celkem hladce dostali do Lubní-
ka. U kostela na nás ale čekalo nemilé překvapení. Vyhnali nás. Prý nemáme žádné dokla-
dy. Takže jsme museli běhat kolem kostela a shánět střípky své identity. Celkem jsme obí-
hali šest úřadů. Matrika, ambasáda, studio šíleného fotografa, policie, doktorka a nakonec 
ještě nějaký úřad - pak nás konečně přijali. Následovala mše a po mši jsme se šli nasytit. 
Protože nás ze Zábřeha bylo nejvíc, měli jsme velkou šanci na výhru ve fotbale. Hrál děka-
nát Zábřeh proti děkanátu Svitavy. 
Očekávání se samozřejmě vyplnilo 
a Zábřeh vyhrál - jak jinak. Další 
na programu byla beseda s nejvyš-
ším vojenským kaplanem, který 
byl na misích v Kosovu, Afghánis-
tánu a Iráku. Měli jsme možnost 
ptát se ho na to, co nás zajímalo. 
Na závěr byla adorace a po šesté 
hodině jsme se začali rozcházet. 
Rozhodně by se taková akce měla 
příští rok zopakovat.                                   
                                 Franta Faltýnek
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Církev adventistů sedmého dne
 Spolu s ostatními křesťany všech dob a vyznání se adventis-
té sedmého dne hlásí k Ježíši Kristu. On je ústředním bodem je-
jich víry, ovlivňuje a utváří myšlení a život věřících i církve. 
 V 19. století vznikla mezi křesťany na různých místech v Ev-
ropě a Severní Americe četná probuzenecká hnutí, která očeká-
vala blízký příchod Ježíše Krista. V tomto oživujícím hnutí vzni-
ká v šedesátých letech 19. stol. církev, jež si zvolila vyznavačské jméno „Adventisté sed-
mého dne". Jak už název církve napovídá, její členové důvěřují Ježíšovu slibu, který dal 
své církvi: „Odcházím, abych vám připravil místo. Až ho připravím, přijdu, vezmu si 
vás k sobě a zůstanete se mnou.“ Adventisté při křtu vyznávají, že přijímají Ježíše jako 
svého Spasitele a že věří v jeho návrat.
 Církev adventistů s.d. jako pravidlo své víry přijímá Bibli, a to jak Starý, tak Nový 
zákon. V souladu s Písmem vyznávají víru v Boha Otce - Stvořitele, v Ježíše Krista jako 
osobního Spasitele, v jeho plné božství i lidství a v božství Ducha svatého. Věří, že spa-
sení je darem Boží milosti, kterého lze dosáhnout pouze vírou. Podle učení Písma věří 
ve vzkříšení věřících i nevěřících, v soud a ve věčný život vykoupených na obnovené 
zemi. Na základě biblických proroctví věří, že doba, ve které žijí, je biblickou „dobou 
konce". Vyznávají, že druhý příchod Ježíše Krista, který bude znamenat konec historie 
tohoto světa, je nejen jistý, ale i blízký. Křesťanství chápou adventisté jako následová-
ní Krista v jeho životě i službě. Měřítkem takového života je život Ježíšův a jeho učení. 
Podle jeho příkladu adventisté věří v neměnnost Božího zákona, včetn svěcení soboty, 
sedmého dne, jako Bohem ustanoveného dne společenství s Bohem a věřícími navzá-
jem. Adventisté s.d. přijímají biblické učení o těle jako „chrámu Ducha svatého" a usi-
lují o zdravý životní styl, ve kterém nemá místo dobrovolné požívání jakýchkoliv škod-
livin, či látek působících závislost. 
 Službu bližnímu adventisté chápou jako činnost evangelizační, katechetickou, 
pastorační, zdravotně - osvětovou, výchovnou, sociální, kulturní a ekologickou. Pro 
dosažení těchto cílů vytvořili systém vzdělávacích institucí od mateřských škol po 
univerzity.
 V oblasti zdravotní péče dávají důraz na prevenci a tudíž na zdravotní osvětu. Pro-
vozují však všechny typy zdravotnických zařízení. Sociální činnost je organizována jak 
přímo sbory, tak v řadě dobročinných organizací, z nichž nejznámější je Adventistická 
agentura pro pomoc a rozvoj (ADRA). 
 Za své poslání považují adventisté zvěstování evangelia o vykoupení v Ježíši Kristu 
a zvěstování radostné naděje i přípravy na jeho blízký příchod. 
 Naplnění tohoto poslání je podporováno publikační činností církve, a to prostřed-
nictvím tisku, rozhlasového a televizního vysílání (Hlas naděje). Adventisté spravují ve 
světě 55 nakladatelství, která vydávají literaturu v 238 jazycích. 
 Organizace Církve adventistů s.d. má zastupitelskou formu. V tomto typu organiza-
ce je nositelem autority veškeré členstvo, avšak výkonná odpovědnost je svěřena zastu-
pujícím výborům. V tomto způsobu církevní správy existuje rovnost ordinace všech du-
chovních. Základní organizační jednotkou je sbor. Sbory jsou spravovány sdruženími 
sborů. Sdružení tvoří unie. Vrcholným orgánem církve je Generální konference, která 
je rozdělena podle zeměpisných oblastí na 12 divizí.   Jan Bucha
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 Při vší Boží spravedlnosti je Bůh i nejvýš milosrdný a čeká také na obrácení každého 
hříšníka: „Nechci smrt bezbožného, ale aby se obrátil od své cesty a živ byl.“ (Ez 33,11)
 Toto je velká útěcha i pro nás, kteří hřešíme, i když se snažíme žít spravedlivě. 
 K celistvé odpovědi je třeba ještě dodat. Jistě Bůh nesoudí podle zdání, podle své libo-
vůle, podle své nálady. To plně vylučuje jeho absolutní dokonalost spravedlnosti. 
 A vůbec! Odpovídá trestající Boží moc Boží dobrotě? Kdyby nebylo v Boží moci (ale 
také i ve státní moci) i potrestat, pak by nebyl rozdíl mezi dobrem a zlem, bylo by pro nás 
lepší konat zlo, které nám prospěje, i když druhému uškodí. Tím by byl rozvrácený celý 
právní i mravní řád života a společnosti. Láska a dobrota bez spravedlnosti je slabostí. Sla-
bost bez lásky je krutostí. Ostatně mnohdy Bůh ani netrestá, trestá se člověk sám. Kouříš? 
Jsi alkoholik? Žiješ smyslně? Jezdíš po silnici jako bez rozumu? ...Sám si ničíš zdraví, haza-
rduješ se svým životem...  Bůh (i spravedlnost států) chrání svou trestající mocí řád, dobro 
jedince i společnosti, i když se všichni Boží spravedlností neobrátí a nepřestanou konat zlo. 
Mají velký, i když pro ně riskantní Boží dar osobní svobody. Takový je život a takový je člo-
věk. Žijeme totiž ve světě narušeném prvotním hříchem. Žít dobře je těžké a neobejdeme 
se bez Boží pomoci, o kterou musí člověk stát a svoji touhu životem naplňovat.        
   P. Antonín Pospíšil

HRDINOVÉ NOVÉHO ZÁKONA – Etiopský dvořan (červen 2. část)
Zanedlouho poté, co začali učedníci a noví a noví křesťané učit druhé 
o Pánu Ježíši, nastalo v Jeruzalémě velké pronásledování křesťanů. Proto 
se křesťané rozprchli do širého okolí. Jeden z jáhnů zrovna šel po cestě, 
která vedla do Afriky, když kolem něho projížděl na svém voze vzneše-
ný černoch – samotný správce pokladů etiopské královny. Jáhen slyšel, 
jak si ten Etiopan čte Bibli. Četl zrovna úryvek o beránku, který je veden 
na porážku. Jáhen k němu přistoupil a zeptal se jej, jestli tomu rozumí. 
A ten vznešený muž odpověděl, že tomu nerozumí, protože mu nikdo 
nevysvětlil, co ta slova znamenají. Jáhen mu vysvětlil, že tím beránkem 
je Pán Ježíš, který za nás za všechny zemřel na kříži, abychom my mohli 
přijít do nebe. Etiopský dvořan tomu uvěřil a zatoužil stát se také křesťa-
nem. Jáhen jej proto hned pokřtil a Etiopan jel plný radosti domů. 
Etiopský dvořan dlouho neměl nikoho, kdo by mu vysvětlil, co znamená to, co 
je napsané v Bibli. Proto bychom měli být vděční za to, že máme kněze, paní ka-

techetku nebo rodiče, kteří nám povídají o Pánu Ježíši. Měli bychom jim naslouchat a Pánu Bohu 
za ně děkovat. 
1.  Kterou knihu z Písma etiopský dvořan četl, když se vracel z Jeruzaléma do vlasti? 
 a) Izaiáš; b) Jeremiáš; c) Mojžíšovu
2. Kdo pokřtil etiopského dvořana?
 a) Matěj; b) Filip; c) Štěpán
3.  Odkud pocházel etiopský dvořan?
 a) z Etiopie; ) z Jeruzaléma; c) z Afriky

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ. V sobotu 20.června 2009 v 9.30 hod. přijme Jan Polák z Tate-
nice v katedrále sv. Václava v Olomouci z rukou otce biskupa Mons. Josefa Hrdličky 
jáhenské svěcení. 
S vděčností za dar, kterého se nám dostává, prosíme o modlitby za nového jáhna nejenom 
v den svěcení. 
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 7. června: Červená Voda 1.120; domov důchodců sv. Zdislavy 200; Mlýnický 
Dvůr 200; Jakubovice 217; Janoušov 722; Písařov 753 Kč. Dar: Jakubovice 1.000 Kč.

 SETKÁNÍ KNĚŽÍ DĚKANÁTU se uskuteční tentokráte v Červené Vodě ve středu 17. června 
od 8.30 hodin na faře. Mše sv. bude v 10 hodin na Křížové hoře, v případě deštivého počasí ve 
farním kostele. Všichni jste srdečně zváni!

 FARNÍ DEN - přátelské setkání farníků pro farnost Jakubovice a Písařov se uskuteční v so-
botu 20. června od 17 hodin na farním dvoře v Písařově. Příležitost k setkání, zpěvu a hrám. To-
čit se bude pivo. Na opékání si něco s sebou přineste! Přijďte pobejt! V Červené Vodě bude farní 
den o týden později, to je 27. června.

 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ (se dvěma křty) bude v Červené Vodě v neděli 21. června v 9.00 ho-
din. Mše sv. v Písařově bude výjimečně až v 17 hodin. A v Písařově bude o týden později 28. 
června v 10.45 hodin.

 Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje v naší vesnici HUMANITÁRNÍ SBÍRKU 
letního a zimního oblečení, obuvi; lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek; domá-
cích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen funkční; peří, péřových a vatovaných přikrý-
vek, polštářů a dek; hraček. Nedávejte: elektrospotřebiče, ledničky, televize, nábytek, počítače, 
jízdní kola, lyže, dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí. 
Sbírka se uskuteční v Červené Vodě na faře od středy 17. června vždy od 9-11 a od 15-17 hodin 
dále pátek, pondělí a středa 24.6.). Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic! Děkuje-
me za vaši pomoc! Prosíme také o fi nanční příspěvek na Diakonii. 

Více na www.diakoniebroumov.org 

Svatební ohlášky
Do svazku manželského hodlají vstoupit v sobotu 27. června v 15 hodin v Červené Vodě 

pan Jaroslav Mach, Králíky 
a slečna Tereza Schweidlerová, Červená Voda.

P. Pavel Vágner

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 Sbírka na televizi Noe 24 .5. byla: Postřelmov 8195 Kč, Chromeč 2700 Kč, Sudkov 1850 Kč, 
Lesnice 4677 Kč, Dlouhomilov 745 Kč.

 Sbírka na církevní školství 31. 5. byla: Postřelmov 5267 Kč, Chromeč 2430 Kč, Sudkov 850 
Kč, Lesnice 2250 Kč, Dlouhomilov 1640 Kč.

 Mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově 3855 Kč. 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.

 Biblická hodina bude v Postřelmově ve středu 17. června od 19.30 hodin.  P. Vladimír Jahn

Svatební ohlášky
V sobotu 20. června budou v 11.00 hodin v Postřelmově sezdáni

pan Martin Kechrt a slečna Lenka Nimrichtrová.

V sobotu 20. června budou v 13.00 hodin v Postřelmově sezdáni
pan Jan Tomis a slečna Daniela Pavlů.

Gratulujeme a přejeme do společného života od Pána Boha 
vzájemnou lásku, úctu a všechny potřebné milosti.
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MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky z neděle 7. června: Mohelnice 5.417; Úsov 833; Studená Loučka 600 Kč.
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky na církevní školství z neděle 31. května: Štíty 2.400, Cotkytle 500; Horní Studénky 
1.150Kč.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Přijměte pozvání 28.6.2009 na slavnostní SETKÁNÍ OBČANŮ ČECH MORAVY A POL-
SKA na pomezí Čech a Moravy mezi obcí Valteřice a Heroltice u hájenky, na otevřeném 
prostranství. Po zahájení v 10 hod. bude v 10.30 mše svatá, celebrovaná olomouckým ar-
cibiskupem Mons. Janem Graubnerem a královéhradeckým biskupem Mons. Dominikem 
Dukou. Ve 12.45 hod. bude předán výtěžek ukončené veřejné sbírky Živé Heroltice farnos-
ti Štíty, který je určen na rekonstrukci střechy kulturní památky – kostela sv. Jana Křtitele 
v Herolticích. Podrobný program s odjezdy autobusů z farností bude zveřejněn v příštím 
čísle farních informací ve zvláštní příloze.  P. Stanislav Suchánek

V LEDNU 2009 BYL KOSTEL SV. JANA KŘTITELE V HEROLTI-
CÍCH zapsán do seznamu kulturních památek. V současné době 
probíhá rekonstrukce střešní krytiny v hodnotě 1,5 mil. Kč, z toho 
0,5 mil. z příspěvku Krajského úřadu Olomouc, 0,3 mil veřejná 
sbírka Živé Heroltice, 0,7 mil. korun z příspěvku Města Štíty. Stře-
cha bude pokryta šindelem a oplechování provedeno měděným 
plechem v termínu květen – srpen 2009. V příštím roce je v plá-
nu dokončení opravy fasády tohoto kostela. V letošním roce bude 
provedeno odvodnění střešních svodů do kanalizace a odvlhčení 
obvodového zdiva kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny 
Marie ve Štítech. Celková cena opravy ve výši 270 tisíc bude uhrazena z příspěvků minis-
terstva kultury ve výši 190 tisíc, Města Štíty v hodnotě 50 tisíc, z prostředků farnosti ve výši 
30 tisíc korun. Rovněž bude provedena rekonstrukce sochy, která bude umístěna za zdra-
votním střediskem. Hodnota ve výši 120 tisíc bude hrazena z prostředků Města Štíty a svě-
cení sochy je plánováno na štíteckou pouť.  Za ekonomickou radu Petr Haltmar

POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI do Zborova bude v neděli 21. června. Mše svatá v 10.30 
hod.
ZMĚNY BOHOSLUŽEB: V Horních Studénkách bude v sobotu 20.6. v 17 hod. mše svatá 
s nedělní platností a v Cotkytli v neděli 21. června v 7.30 hod.  P. Stanislav Suchánek

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 7. června: Tatenice 1.670; Lubník 620 (30.000 dar na opravy); Hoštejn 
2.200; Kosov 1.330 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

V neděli 28. června jste srdečně zváni na poutě:
*  ke sv. Petru a Pavlovi do Lubníka, mše svatá v 9.00, kazatel kap. P. Petr Fiala, vojenský 
kaplan v Pardubicích
*  ke sv. Janu Křtiteli do Tatenice, mše svatá v 10.00, kazatel jáhen Jan Polák. 

ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: v Hoštejně a Kosově mše svaté s nedělní platností budou v sobo-
tu 27.6. (Kosov 17.15, Hoštejn 18.30 hod.)  P. Jaroslav Přibyl
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Sbírka z neděle 7. května: Zábřeh 10.130; Jedlí 2.000; Svébohov 2.100; Klášterec 1.910; Zvo-
le 2.720; Maletín 650; Hynčina 2.775 Kč. Dary: Zábřeh – Haiti 1.000; Klášterec – na opravy 
1.000; Zvole – na potřeby kostela 1.000 Kč. 
 Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
 Papež Benedikt XVI. navštíví Brno v neděli 27.9, a setká se zde s věří-

cími při mši svaté na letišti v Tuřanech. Do Staré Boleslavi by měl přices-
tovat v pondělí 28.9., u příležitosti národní pouti ke sv. Václavovi, který 
byl zavražděn v místním kostele sv. Kosmy a Damiána. Svatý otec by se 
měl na tomto poutním místě setkat s mládeží a slavit zde mši svatou.

 22. dubna 2009 byly spuštěny webové stránky o přípravách na pláno-
vanou papežskou návštěvu. Ofi ciální web běží na adrese www.navsteva-
papeze.cz.
V každém dalším čísle FI vám přineseme náměty, které by nám mohly pomoci v přípravě na ná-
vštěvu papeže.             

Římskokatolická farnost Klášterec zve všechny občany, farníky z okol-
ních farností, rodáky a příznivce Klášterce na svěcení repliky Klášterec-
ké madony. 
Slavit budeme v sobotu 20. června 2009 v 10 hodin v chrámu Zvěstová-
ní Páně v Klášterci. Madonu požehná a hlavním celebrantem bude olo-
moucký arcibiskup Mons. Jan Grabuner. 

ŘEDITEL ARCIDIECÉZNÍ CHARITY OLOMOUC SE STAL OSOB-
NOSTÍ ROKU. Pod záštitou Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR se 4. června 2009 v Kulturním domě Sidia v Olo-
mouci udílela Cena kvality v sociální péči za rok 2008. Hlavní cenu 
v kategorii Osobnost roku 2008 v sociálních službách převzal ředi-
tel Arcidiecézní charity Olomouc Václav Keprt. Cenu převzal z rukou 
Mudr. Jany Bradáčové, garantky projektu a vydavatelky. Další ceny – 
Sympatie převzali mj. Václav Hruška z Charity Svitavy a Jitka Štaffo-
vá z Oblastní charity Vyškov, oceněni byli také zástupci Charit Znoj-
mo a Ostrava.

PĚŠÍ POUŤ DO KRÁLÍK 20.-21.6. 2009. Odchod od kříže u lihovaru v Zábřeze v 7 hod. 
Pro ty, kteří si netroufnou ujít celou cestu, odjezd autobusem z Valové (stanoviště 4 do 
Horních Studének) v 8.45 hod. Sejdeme se v kostele v HS na krátké pobožnosti. S sebou 

jídlo na dva dny a dvakrát opékání. Ubytování v poutním 
domě (150 Kč), podmínkou je vlastní spací pytel (možnost 
přespání ve stanu po nahlášení předem). V poutním domě 
asi nebude možnost objednat si jídlo – koná se tam svatba. 
Věci k odvozu doneste do pátečního večera k Friedlům. Jde 
se za každého počasí! Svébohovem budeme procházet ko-
lem 8 hod. 

 Podrobnější informace podají Friedlovi 737 362 087


