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Ročník XVI., číslo 29

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Zábřeh, Svébohov, Jedlí, Maletín, Zvole

Klášterec
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

Moje ovce 
slyší můj hlas, 
praví Pán, 
já je znám 
a ony jdou 
za mnou. 

Zpěv před evangeliem  

Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, 
abychom ti celým svým životem sloužili, 
rozmnož v nás víru, naději a lásku, 
abychom věrně plnili tvá přikázání. 
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 23  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
1: Jer 23,1-6                                2: Ef 2,13-18                                      Ev. Mk 6,30-34
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Středa  22. července     Památka sv. Marie Magdaleny
Čtvrtek  23. července     Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Sobota  25. července     Svátek sv. Jakuba, apoštola

KATOLICKÝ DŮM V ZÁBŘEZE
 V rámci kulturního a společenského programu 

Pěší poutě umělců se v pondělí 27. července od 18 
hodin v Katolickém domě představí herci Rapso-
dického divadla v kompozici slova, obrazu a hudby s názvem „Setká-
ní se sv. Pavlem“. Výtěžek dobrovolného vstupného bude věnován na 

projekty Občanského sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné.
  Nejenom seniory zveme na čtvrtek 30. července na Zábavné odpoledne s hudbou a 

tancem. Známé melodie tentokrát zahraje šumperská skupina ALBATROS. Začátek ve 
14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno.

  Pojeďte s námi na POUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na poutní 
zájezd, jehož cílem je známé moravské poutní místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje 
biskup Pavel Posád. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 
412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 583 415 
434. Odjezd ve čtvrtek 13. srpna v 16 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22 hodin, 
cena 200 Kč splatná v autobuse. 

Na setkání s Vámi při akcích Spolku Metoděj se těší Josef Klimek

RADIO PROGLAS A TV NOE. Tyto sdělovací prostředky chtějí spojovat, 
reprezentovat, povzbuzovat diváky a posluchače. Co je u nich nového?
 TV Noe zahájila čtvrtý rok vysílání; zvýšila počet hodin, které denně 

odvysílá na 19; je v téměř vyrovnaném rozpočtu – nicméně – potřebuje se 
rozvíjet a umořovat závazky z minulosti. Děkujeme za podporu!
 Proglas DVB-T zvýšil své pokrytí, jde o největší rozvoj od roku 1997. 

Úspěšně vyzkoušel digitální vysílání a čeká, co se v té věci vyvine dále. 
 Satelitní příjem DVB-S zůstává základem šíření Proglasu i TV Noe. Soupravy se dají 

pořídit od 2.000 Kč. 
 Členů Klubu přátel Proglasu je 21 tisíc, Tv Noe má 4,5 tisíce přihlášených příznivců. 

Srdečně zveme ke členství!
Děkujeme za vše, těšíme se na další posluchače, diváky a přátele. 

Ředitel Proglasu P. Martin Holík a ředitel Telepace P. Leoš Ryška.

Krátce po svých 95. narozeninách zemřel v sobotu 11.7.2009 
v Olomouci skladatel liturgické hudby 

Mons. Josef Olejník, papežský prelát. 
Se zesnulým se arcidiecéze rozloučí v sobotu 18.7. v 10 ho-
din v olomoucké katedrále a téhož dne v 15.30 hodin v jeho 
rodné obci Strání.
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Cesta do země, Země, ze mě – aneb nejdůle-
žitější věci bývají skryté hluboko.
22. července – 2. srpna 2009, pro lidi ve věku 16-27 let. 
Pojď s námi domyslet a prožít zeměhlubinný příběh 
v Rychlebech a Jeseníkách a přitom taky pomoci pa-
mátkám a přírodě. 

Práce: obnova naučné stezky k pramenům a kosení vzácných horských luk
Kromě toho: hry, přednášky, duchovní zamyšlení, cesta, zpěv... Ubytování: ve vojen-
ském stanu, v dřevěné chatě i pod širákem. Strava: vegetariánská i nevegetariánská. 
Poplatek 465 Kč, kontakt: tel. 608 457 812, mail: zemechvaly@centrum.cz, www.zeme-
chvaly.brontosaurus.cz.  Marie Badalová

Postní almužna 2009.
 Kdo se modlí, ať se postí, kdo se postí, ať je milosrdný. 
 Postní almužna je dobrovolná a praktická aktivita věřících, 
kteří to, co si v postní době odřekli, věnovali v peněžité podobě 
prostřednictvím Charity na pomoc lidem v nouzi. V olomouc-
ké arcidiecézi se takto v duchu starobylé tradice shromáždily té-
měř dva miliony dvěstě tisíc korun. V zábřežském děkanátu pak 
věřící věnovali celkem 79 105,- Kč. Vám všem, kteří jste se této 
aktivity jakkoliv zúčastnili, patří velké poděkování – věříme, že 
tento nástroj hlubšího prožívání půstu přinesl užitek.
 Na postních krabičkách byla možnost uvést námět na využi-
tí těchto prostředků a z téměř 43% dodaných námětů bylo uvedeno – dle rozhodnu-
tí Charity. Této důvěry si velmi vážíme a zároveň za ni děkujeme. V dalších návrzích 
častěji zazníval návrh na využití ve prospěch lidí těžce nemocných a postižených a na 
pomoc misiím. I toto jsou oblasti, které různými službami řešíme. 
 Po zralé úvaze bylo rozhodnuto, že shromážděná částka bude využita v oblasti, 
kterou Charita Zábřeh zatím příliš nepokrývá, a to na pomoc dětem a dospívající mlá-
deži. Proto byl založen Stipendijní fond Postní almužny. Cílem tohoto fondu je pomo-
ci početným, neúplným a sociálně slabým rodinám s dětmi. Je určen také na pomoc 
dětem, jejichž rodiče postihla v době ekonomické krize ztráta zaměstnání. Příspěvek 
z fondu bude určen na podporu studia a dalšího osobnostního, duchovního, kultur-
ního a sportovního rozvoje dětí a mládeže, a bude poskytnut jako nevratná fi nanční 
výpomoc. Lze z něj hradit: náklady na studium (učební pomůcky, školné, ubytování, 
cestovné apod.), mimoškolní volnočasové a vzdělávací aktivity (zájmové kroužky, tá-
bory apod.) a aktivity zaměřené na duchovní rozvoj (duchovní obnovy, kurzy pro ani-
mátory apod.). Podrobnější informace o Postní almužně, včetně potřebných formulá-
řů, naleznete na webu www.charitazabreh.cz, u svých duchovních správců, kteří jsou 
s tímto program seznámeni a na telefonním čísle pastorační asistentky zábřežské Cha-
rity - Markéty Horákové, 736 510 816. 
 Moc prosíme o spolupráci při vyhledáním rodin ve farnostech děkanátu Zábřeh, 
které to mají z nějakého důvodu nyní těžší, potýkají se s nouzí a bylo by dobré jim po-
moci v duchu solidarity prvotní křesťanské jeruzalémské obce, jak o tom hovoří Skut-
ky apoštolů.      Za Charitu Zábřeh Markéta Horáková
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – VÝVOJ MESIÁNSKÉ MYŠLENKY
Skutečnost prvotního hříchu úzce souvisí s vykoupením 
lidstva, které uskutečnil Ježíš Kristus. 
Bůh člověka po pádu neopustil. Naopak, Bůh ho volá a ta-
jemným způsobem mu ohlašuje, že zlo bude přemoženo 
a člověk bude ze svého pádu pozvednut. Tento úryvek 
z knihy Geneze byl nazván „protoevangelium“, protože je 
to první zvěst o Mesiáši vykupiteli, o boji mezi hadem a že-
nou a o konečném vítězství jejího potomka (KKC § 410).
Když byla hříchem rozbita jednota lidského pokolení, Bůh 
se zprvu snažil zachránit lidstvo neustálou přítomností 
v jednotlivých etapách lidských dějin. Smlouva s Noem po 
potopě je důkazem Božího řádu spásy – ekonomie. Bůh, 
aby shromáždil rozptýlené lidstvo, vyvolil kolem roku 1.800 
před Kristem Abrama a povolal ho z jeho země, z jeho pří-
buzenstva, z domu jeho otce, aby z něj udělal Abraháma, 
to znamená „otce mnohých národů“, skrze kterého dojdou 

požehnání všechny národy země.
 Lid vzešlý z Abraháma – Izrael – je nositelem příslibu daného patriarchům, stal se vy-
voleným národem a byl povolán připravovat podmínky na to, aby se jednoho dne všechny 
Boží děti shromáždily v jednotě. Tento lid je kořenem, na který byli naroubováni pohané, 
kteří se stali věřícími. 
 Postupem dějin si Bůh volá některé muže a ženy jako své hlasatele, tzv. proroky. 
 V Bibli (především ve Starém zákoně) je prorok jedním z klíčových slov. Na rozdíl od 
dnešního pojetí se nejedná o člověka, který předvídá budoucnost, ale o Božího prostřední-
ka, o člověka, který zprostředkovává styk mezi Bohem a lidmi. To má dva aspekty: 1) Pro-
rok zprostředkovává Boží slovo a jeho vůli lidem; 2) přednáší Bohu prosby lidí a přimlouvá 
se za ně. Hlavním posláním a úkolem je udržovat v židovském národě myšlenku mesianis-
mu, víru v příchod slíbeného Mesiáše a lid na tento příchod připravovat. 
 Největším prorokem podle biblického podání a vzorem všech ostatních proroků je Moj-
žíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář a skrze nějž dal Bůh svému lidu zákon. Dalším vý-
znamným prorokem je Eliáš, který nezemřel, ale byl vzat přímo k Bohu v ohnivém voze.
 Církev rozděluje proroky do dvou skupin. Velcí proroci: Izaiáš, Jeremiáš, Ezechiel 
a Daniel. Malých proroků je pak dvanáct, např. Joel, Micheáš, Zachariáš, Malachiáš...
 Za posledního proroka je považován Jan Křtitel, který u řeky Jordánu křtil a připravo-
val lid na příchod Mesiáše. Dokonce on jediný na něj ukázal prstem a pokřtil ho – pokřtil 
Ježíše Krista. 
 Ježíš Kristus je skutečně KRÁLEM. Sám se jím prohlašuje a to před zástupcem římské-
ho císaře Pilátem a to v situaci, kdy bude odsouzen na smrt kříže. Při tom v minulosti, kdy 
doba k prohlášení se za krále byla vhodná, to vždy odmítal. Spolu s dalšími tituly (např. 
„Pán“) je označení „král“ vyjádřením vlády, kterou věřící křesťan přiznává Ježíši Kristu nad 
svým životem. Království Kristovo není království světské, nemá světský ráz a není omeze-
no na určité území nebo národ, ale je na tomto světě. Vládne nad lidskými dušemi a svou 
pravdou a milostí je chce přivést k nadpřirozenému cíli. 
 K pojmu království patří dvojí příkaz lásky – k Bohu a bližnímu. Kristova soudní moc 
se v plné síle uskuteční na konci světa. Kristus při tomto soudu projeví nejen svou přísnost, 
ale i dobrotu. Z moci soudní plyne i moc výkonná. 
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 Prvním činem Kristova soudu bude shromáždění všech národů, druhým pak oddělení 
spravedlivých od hříšníků. Rozhodnutí o odměně nebo trestu bude záviset na tom, jak kdo 
zachovával vzpomenuté příkazy lásky. 
 Kristovo království bude věčné, bude to království pravdy a života, svatosti a milosti, 
království spravedlnosti, lásky a pokoje. 
 Máme se také zamyslet nad údělem Ježíše Krista jako „Trpícího služebníka“. O jeho 
úloze služebníka a o jeho utrpení nacházíme zmínky u proroka Izaiáše v kapitole 53 („Tím, 
co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohým; jejich nepravosti on na sebe vez-
me“ 53,11)., poukazuje na to i Lukáš ve Skutcích apoštolských, Sk 8,32-35 a výraz služby 
zvlášť vyzvedá Matouš 20,28: „Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil 
a dal výkupné za mnohé“. Prorok Izaiáš zvaný evangelista Starého zákona ve vzpomenuté 
kapitole nejvýstižněji vyjadřuje úlohu, poslání Trpícího služebníka, tedy Služebníka nebes-
kého Otce. Podle jeho vůle nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, jeho rány nás uzdravily. 
Byl proboden pro naše hříchy, rozdrcen pro naše viny, abychom byli mrtvi hříchům a žili spraved-
livě. Toto vrcholné dílo naší spásy nevykonal Bůh skrze zázračné činy nebo mocné jedince, ale skr-
ze Služebníka, který neměl podoby ani krásy, byl opovržený, opuštěný od lidí, znalý utrpení. 
 Máme se také zamyslet se nad tajuplnými slovy SYN ČLOVĚKA, která Ježíš, kdykoliv 
o sobě mluví, nejčastěji užívá. Papež Benedikt XVI. ve své knize „Ježíš nazaretský“ rozebírá 
tato Ježíšova slova podrobně na deseti stránkách. Říci to stručně je nad naše síly...
Ježíš tím, že se sám takto označuje, ukazuje, že je pravý, skutečný člověk se všemi lidskými 
vlastnostmi, tělesnými i duševními – vyjma hříchu.  P. Antonín Pospíšil

Sloupková Boží muka
Druhou nejstarší skupinu drobných sakrálních památek před-
stavují po smírčích křížích sloupková Boží muka. Ta mají svým 
tvarem připomínat sloup, u něhož byl Kristus bičován. Jejich 
jednotlivé části (podstavec, dřík a kaplice) bývají vytesány z ka-
mene a poskládány, v našem regionu byl používán maletínský 
pískovec. Vykupitelskou oběť Ježíše Krista připomínají také re-
liéfy vytesané na hranolovité kaplici – pravidelně zde bývá vyob-
razení ukřižovaného Krista, někdy doprovázené Pannou Marií 
a sv. Janem Evangelistou (tzv. Malá Kalvárie). Další strany bý-
vají zdobeny nástroji umučení Ježíše Krista, scénami ze života 
Krista, obrazy světců a samozřejmě také věnovacími nápisy. Ty 
jsou většinou německy psané a vedle jmen dárců uvádějí také 
rok vzniku stavby. V děkanátu Zábřeh stojí většina těchto pamá-
tek v jeho jižnější části. Nejstarší architektura tohoto druhu sto-
jí v Mírově (z roku 1564). Působivá renesanční Boží muka byla 
postavena v roce 1602 v Květíně (na snímku), vedle znaku obce 
nesou také znak olomouckého arcibiskupa kardinála Františka 
z Ditrichštejna. Řada těchto staveb vznikla v období druhé po-
loviny 17. století a ze začátku 18. století: Lukavice 1662, Úsov 
1667, Pobučí 1672, Hynčina 1703, Slavoňov 1707, Mírov 1708. 
Poté éru sloupkových Božích muk náhle vystřídala móda stavě-
ní sloupů a soch světců. Výčet uzavírá nejmladší stavba tohoto 
typu, která vznikla v Jedlí roku 1860.

RNDr. František John
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LOŠTICKO         LOŠTICKO         LOŠTICKO

POSLEDNÍ SLOVO. Na operační sál fakultní nemocnice přiváželi lehátko. Ležel na 
něm nemocný, kterému právě chirurg vysvětloval průběh operace, kterou za chvilku 
podstoupí. 
„Máte závažnou formu rakoviny hlasivek. Nádor vám zřejmě dokážeme úplně odebrat 
a zachránit vám život, ale nebudete moci už nikdy mluvit...“
Lékař se odmlčel a pak pokračoval: „... jestli teď chcete říct svým hlasem poslední slova, 
můžete.“ Pacient byl chvíli zticha a pak zvučným a jasným hlasem pronesl: „Buď pochválen 
Ježíš Kristus!“ K ZAMYŠLENÍ OBRÁZEK: Katechetka se ptala dětí: „Umí mi někdo z vás 
povědět, kdo je to Ježíš?“ Děti rozpačitě mlčely. Konečně jedno dítě zvedlo ruku a řeklo: 
„To je ten, kterého volá moje maminka, když do nás někdo narazí!“A propos: Někdo si ne-
chá vytetovat jméno milovaného člověka na kůži. Věřit, znamená nosit Ježíšovo jméno hlu-
boce vyryté v duši.  P. Pavel Kavec CM
 

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 12. července: Tatenice 1.560; Lubník 1.120; Hoštejn 1.900 (dary 20.600); 
Kosov 800 Kč. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

POZVÁNÍ NA POUŤ KE SV. ANNĚ DO HOŠTEJNA. 
Přijměte srdečné pozvání na pouť ke sv. Anně do Hoštejna. Ta le-
tošní se koná v den svátku sv. Anny, tedy v neděli 26. července. 
První poutní mše začíná v 9 hod. a celebrovat ji bude P. Mikuláš 
Buzický OP, kaplan kostela u dominikánů v Olomouci. Začátek 
druhé mše je v 10.30 hod. a celebrantem je prof. P. Pavel Ambros, 
Th.D., SJ, koncelebrovat bude hoštejnský farář P. Jaroslav Přibyl. 
Odpoledne ve 14 hod. bude slavnostní požehnání. K naší tradiční 
pouti se letos připojí také 2. ročník Pěší poutě za umělecká povo-
lání a jejich duchovní rozměr – z Hoštejna od sv. Anny do Zlatých 
Hor k Panně Marii Pomocné. 
 Stejně jako v letech předešlých zveme Vás všechny, především maminky, babičky, ale 
i celé rodiny, přijďte oslavit svátek sv. Anny, babičky našeho Pána a maminky Panny Marie. 
Přijďte si vyprosit požehnání pro své rodiny. Vy starší vezměte s sebou i své děti a naopak 
vy mladší doprovoďte své rodiče či prarodiče, kteří by se bez Vaší pomoci na pouť nedosta-
li. Sbírky z obou mší budou použity na zaplacení dluhu, o kterém jsme informovali ve FI č. 
27. Děkujeme za Vaši štědrost.  
 Památku Jáchyma a Anny stanovil II. vatikánský koncil na 26. července. Do té doby se 
oba svátky slavily v celém světě v různé dny. Úcta a tradice uctívání sv. Anny dosáhla vr-
cholu v 15. a 16. století, když přijal r. 1481 papež Sixtus IV. Annu do římského kalendáře 
a pak roku r. 1584 nařídil papež Řehoř XIII. svátek sv. Anny. Ve východní církvi lze svátek 
sv. Anny prokázat již od poloviny 6. století. Sv. Anna je patronkou za šťastný sňatek a man-
želství, za požehnání dětí, matek, vdov, hospodyň a za šťastný porod.
  Srdečně zvou farníci z Hoštejna

ZMĚNY BOHOSLUŽEB.* Ve čtvrtek 23.července mše svatá v Hoštejně nebude. 
* Pátek 24. července je adoračním dnem farnosti Hoštejn. Od 16 hod. bude výstav Nejsvě-
tějí svátosti, možnost svátosti smíření, v 18.30 hod. mše svatá. Mše svatá v Tatenici nebu-
de.* V neděli 26. července nebude sloužena mše svatá v Kosově. 
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MOHELNICKO         MOHELNICKO         MOHELNICKO

Sbírky z neděle 12. července, v závorce jsou uvedeny sbírky z 5. července: Mohelnice 
6095 (5.115); Úsov 1.656 (24.062); Studená Loučka 670 (450). 
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. Petr Šimara

FARNOST  KLÁŠTEREC          FARNOST  KLÁŠTEREC

1. MARIÁNSKÁ SOBOTA V MĚSÍCI – V SRPNU 1. 8. 2009. V tento 
den jsou srdečně zváni nejenom farníci z Klášterce, Svébohova a Jedlí, 
ale i z celého děkanátu, z blízka i z daleka. Zejména zveme mariánské 
ctitele, ale i ty, kteří chtějí skrze Marii přijít blíže k Ježíši a skrze ni si 
u našeho Pána vyprosit milosti. Program začíná v Klášterci ve 14 hod. 
modlitbou svatého růžence, ve 14.30 následuje katecheze, v 15.00 ko-
runka k Božímu milosrdenství, v 15.30 adorace, v 16 mše svatá a v 17 
hod. litanie a zasvěcení Panně Marii. 

ZÁJEZD NA MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO SLOVENSKA DO RÁJECKÉ LESNÉ. 
Pojeďte duchovně prožít 22. srpna sobotní den, podívat se na vyhlášený celodřevě-
ný pohyblivý betlém, největší na Slovensku, ale také podívat se na slovenský skanzen 
v Čičmanech. Odjíždí se v 6.00 ze Zábřeha, přes Svébohov, Jedlí a Klášterec. Před-
pokládaný návrat ve 20 hod., cena 380 Kč. Můžete se závazně (osobně nebo na tel. 
731 402 365) přihlašovat u P. Petra Klimeše, který bude zájezd doprovázet.

Příští neděli 26. 7. je adorační den v Jedlí, po mši sv. (asi v 9.45) bude výstav Nejsvě-
tější svátosti, veřejná adorace a svátostné požehnání. Poté bude až do podvečera tichá 
adorace, která bude ukončena v 17 hod. 
 Srdečně zveme ke ztišení u svátostného Ježíše.  P. Petr Klimeš

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

V Lesnici oslaví farníci svého patrona sv. Jakuba poutní bohoslužbou v neděli 26.7. 
v 9.30 hodin. Mši svatou bude sloužit P. Jaroslav Knichal, vojenský kaplan.   
  P. Vladimír Jahn

ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 12. července: Červená Voda 1.248; Moravský Karlov 255; Jakubovice 
459; Písařov 1.100 Kč. Dary: Červená Voda 1.000; Jakubovice 2.600; Písařov (na opra-
vu oltáře) 6.000 Kč.  Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

POUŤ V JANOUŠOVĚ ke cti sv. Anny bude v neděli 26. července v 10.45 hodin. 
Z tohoto důvodu budou změněny bohoslužby: 
v Jakubovicích bude mše sv. už v sobotu 25.7. v 18.30 hodin s nedělní platností, 
v Písařově v neděli 26.7. ráno v 7.30 hodin, v Červené Vodě normálně v 9 hodin.

 P. Pavel Vágner

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 12. července: Štíty 3.250, Cotkytle 600; Horní Studénky 1.250 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
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Sbírka z neděle 12. července na postižené letšními povodněmi: Zábřeh 47.935; Jedlí 9.000; 
Svébohov 5.750; Zvole 23.753; Postřelmůvek 2.760 (minulá sbírka 890); Rovensko 6.025; 
Hněvkov 2.000; Maletín 4.760 Kč. Dary na povodně: Zábřeh 2.200; Václavov 2.000; Zá-
břeh-na kostel sv. Barbory 200; Zvole-na farnost 300 Kč
PODĚKOVÁNÍ. Vám všem, kteří jste vyjádřili solidaritu s lidmi postiženými letošními po-
vodněmi, ať Pán odplatí svým požehnáním.  P. František Eliáš

UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM POMÁHAJÍCÍM. S vděčností dě-
kujeme všem, kdo jste nám již fi nančně přispěli nebo slíbili přispět na 
splacení dluhu. Dluh 360.000 Kč nám zůstal po restaurování oltáře a 
restaurování a opravě varhan. Peníze jsme měli dostat v rámci dotací 
z Programu rozvoje venkova (viz. FI č. 27). Bohužel to, co bylo k fi nan-
cování způsobilé při podávání projektu, bylo při podání žádosti o pro-
placení vyhodnoceno jako nezpůsobilé?!? Dva týdny od uveřejnění prosby je náš dluh díky 
štědrosti a solidaritě Vás, kteří jste nám přispěli již o cca 23.000,- menší. Za všechny dob-
rodince bude sloužena poutní mše svatá na svátek sv. Anny 26.7.2009. S pomocí se můžete 
i nadále obracet na P. J. Přibyla nebo na mne. Finanční příspěvky lze také zasílat na účet 
1329348349/0800 nebo zanechat na faře v Zábřeze. Všem dárcům ať Pán žehná a dobrem 
odplatí.                Mgr. Luděk Diblík 

NÁVŠTĚVA PAPEŽE V ČESKÉ REPUBLICE
VĚŘÍM – NEZNAMENÁ VÍM. 
„Nechtěj pochopit, abys uvěřil. Ale věř, abys pochopil. 
Pochopení je odměna víry.                                     (sv. Augustin)
 Vyjdeme-li od nejobecnějšího významu slova víra, pak je to pře-
svědčení, že něco je pravda, že je to tak, jak mi to říkají druzí a jak to 
říkám já. Takové přesvědčení může být naprosté, tedy pevné, nebo 
nějak nejisté. Běžně se víra opírá o důkazy nebo rozumné zdůvodně-
ní opřené o logická pravidla. Věřit můžeme také na základě svědectví 
věrohodných lidí. Důkazy Boží existence, jakkoli důmyslné, mají trh-
lin a jsou proto nedostatečné. Víra v Boha ovšem není něco, co by le-
želo mimo oblast rozumu. To, čemu věříme, je předně vnitřně logicky 
skloubený celek. Některé články víry byly dokonce logicky vyvozeny ze základních zjeve-
ných pravd. Mnohé, v co věříme, je možné nevěřícím předložit jako rozumné. Například 
některé příkazy Desatera. To, že jiné články víry lidský rozum přesahují, neznamená, že 
jsou proti rozumu. 
 „Ve skutečnosti je možno s jistotou poznat existenci Boha Stvořitele skrze jeho díla ve světle 
lidského rozumu,...  (1. Vatikánský koncil: DS 3026)

OTÁZKY K ZAMYŠLENÍ. 
*  Unesu, když mi druzí dávají najevo, že mě berou kvůli víře za neschopného hlupáka? 
Vím, kde mám doma Bibli, a čtu v ní občas? Proč se věřící cítí tak opuštěni, když nás pře-
ce není tak málo? * Je dobře, když se v otázkách víry podbízíme mládeži tak, že ji slevíme 
i z desatera? * Proč naše děti tak zoufale nechtějí slyšet o Bohu? * Nejsem nositelem pohor-
šení proto, že se chlubím svou vírou, ale mé skutky o ní nesvědčí? 

(vybráno z publikace Připravujeme se na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI
v České republice, kterou vydala ČBK)
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