
1

IN  ORMACEF
A
R
N
Í

9. 8. 2009
Ročník XVI., číslo 32

19. 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

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna 
a přijal jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: 
upevni, co jsi v nás započal, abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 
Prosíme o to skrze tvého Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                                                      Amen

ŽALM 34   Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
1: 1 Král 19,4-8            2: Ef 4,30-5,2           Ev. Jan 6,41-51

Já jsem ten chléb živý, 
který sestoupil z nebe. 
Kdo bude jíst tento chléb, 
bude žít navěky. 
A chléb, který já dám, 
je mé tělo, 
obětované za život světa."

Jan 6,51
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí 10. srpna Svátek sv. Vavřince, mučedníka
Úterý 11. srpna  Památka sv. Kláry, panny
Pátek 14. srpna  Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Sobota 15. srpna  SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 
1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munifi centissimus Deus. Praví se 
v něm, že „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokon-
čení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“ Toto 
dogma nic neříká o tom, zda Panna Maria zemřela a byla hned vzkříšena, 
nebo byla vzata do nebeské slávy bez porušení smrti. V každém případě však 
její přítomnost v nebi s tělem i duší je předobrazem a zárukou přítomnosti 
církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování. 

FARNOST ZVOLE

Na POUŤ DO KRÁLÍK Vás zveme v neděli 16. srpna. Odjezd autobu-
su ve 13 hod. z Jestřebí. V Zábřeze bude možnost přistoupit dle doho-
dy. Kontakt: Karel Unzeitig mobil 604 716 439. Cena 100 Kč. 

Nocování ve farním domě ve Zvoli. Zahajujeme v pátek 21.8. v 16 hod. ve farním domě, 
v 18.00 bude mše svatá v kostele. Spacák, karimatku, ešus, hrnek na pití, něco na opékání, 
příp. buchtu s sebou. Srdečně všechny zveme.  Mirek Hroch

FARNOST SVÉBOHOV              FARNOST SVÉBOHOV

V neděli 16. srpna bude pouť k Panně Marii Nanebevzaté ve Svébohově. Poutní mše svatá 
v 10.30 hod., svátostné požehnání ve 14.30 hod.  P. František Eliáš

OREL ŽUPA STOJANOVA, JEDNOTA ZÁBŘEH zve všechny své členy 
a příznivce ke slavení stého výročí Orla při pouti na Svatý Hostýn v nedě-
li 23. srpna 2009. Mše začíná v 10.30 hod. Účast přislíbil kardinál Tomáš 

Špidlík. Přesný čas odjezdu autobusu z Valové i jiných nástupních míst, bude upřesněn 
v příštích informacích. Cena 300  Kč, splatná v autobuse. Kontakt: 583 414 512, mobil 732 
805 4527.  Ludmila Korgerová

Na pomoc obětem povodní (Novojičínsko, Jesenicko, jižní a severní Čechy), se na kon-
tě Charity České republiky sešlo více než deset milionů Kč, přesně 10.321.623 Kč. Z této 
částky bylo již 7.200.000 Kč rozděleno do diecézních charit, které poskytly a poskytují po-
moc v daných oblastech. Aktuální informace se dozvíte na www.charita.cz. Charita ČR 
k 15.8.2009 ukončuje platnost sbírkových účtů.

Ohlášky
V sobotu 22.8.2009 budou v kostele sv. Bartoloměje v Zábřeze sezdáni

Tomáš Kotrlý z Bludova a Ivana Hýblová z Václavova

V sobotu 22.8.2009 v kostele Povýšení sv. Kříže v Dubicku vstoupí ve svazek manželský

Lukáš Hauk ze Zábřeha a Marie Křížková z Dubicka
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CESTA S PRAGOVKOU NAPŘÍČ HAITI DO OSADY BAI DE HENNE – 3 
 Další dny pak Filip pracoval na úpravách, které se po zkušenostech 
s haitskými komunikacemi zdály být rozumné. Ze zadní části přemontoval 
náhradní kola a vyrobil pro ně úchyty v boční schránce auta. Tím se zvýšila 
prostupnost terénem. Byla odstraněna jedna vnitřní přepážka, čímž vznikl 
maximální prostor pro přepravu. A konečně Filip svařil také pár drobností, 
které po cestě praskly, a vyměnil jednu manžetu na předním kole. Při tom 
mu už asistoval Augustin Marcadney, kterému jsme říkali Makadne a který byl vybrán, stát 
se budoucím řidičem kamionu. Měl k tomu již předešlou praxi včetně toho, že již jedno 
auto úspěšně převrátil. Filip si ale Makadneho pochvaloval a říkal, že je snaživý a učenlivý. 
A Makadne se nemohl dočkat, až ho konečně Filip vezme na seznamovací jízdu. Vedl si při 
ní dobře. Jediný problém mu dělalo řazení s meziplynem či vyšlápnutí spojky.
 Po cestě bylo potřeba auto umýt. Filip a Makadne spolu s Romanem Musilem vyrazili 
k nedalekému kanálu. Spolu s nimi jelo asi 15 místních, kteří chtěli pomoci. A tak ekologie-
neekologie, patnáct Haiťanů vytvořilo na kanálu univerzální mycí linku a auto bylo během 
půl hodiny perfektně čisté. Nejvíc jsme při tom asi trpěli my, když jsme viděli, jak do jedi-
ného vodním kanálu, který se používá na mytí, praní, zavlažování a také se z něj bere voda 
na vaření a pití stéká špína a prach z V3S-ky. Ale bylo to zcela v duchu místních poměrů 
a jiná možnost není. Na Haiti se prostě jakákoliv louže či říčka používá ke všem zmíněným 
účelům, včetně mytí aut a koupání jejich konkurentů – mulů a oslů.
 Auto bude sloužit v Baie de Henne zejména pro přepravu osob a dětí ze školy a také pro 
dopravu materiálu či potravinové pomoci. V místní škole právě končil školní rok a rozdá-
vala se vysvědčení. P. Roman Musil naplánoval první cestu V3S-ky a dětem dal jako dárek 
výlet do asi 40 km vzdáleného Mole Saint Nicolas.
 Dříve, než se auto plně naložilo dvěma třídami dětí, jsme nejnáročnější cestu, a to stou-
pání na Morne Chien z nulové nadmořské výšky až do 500 metrů nad mořem, projeli tak-
říkajíc naprázdno. Chtěli jsme si být jisti, že nebudeme mít na výletě, s korbou přeplně-
nou dětmi problém. Asi před pěti dny se zde totiž zřítil kamion, když řidič nezvládl řazení, 
v strmém stoupání začal couvat a utrhla se s ním krajnice. Pod kopcem zůstali čtyři mrtví 
a desítky těžce zraněných. Ale Pragovka se na Morne Chien šplhala opět velmi spolehlivě, 
a tak jsme byli na výlet připraveni.
 Další den jsme vyrazili v 6 hodin ráno. Do skříně Pragovky se vešel úctyhodný počet 46 
dětí a učitelů, včetně české dobrovolné pracovnice Charity (ACHO), Evy Dostálové z Loš-
tic. Ta spolu s místními absolvovala na tvrdé lavici asi čtyřhodinovou cestu. Ve skříni V3S-
ky ale bylo celou dobu veselo. Bubnovalo se a tak auto vzbuzovalo opět pozornost všech, 

které jsme potkávali nejenom svojí vizáží, 
ale také zpěvem, který se z něj ozýval tak 
silně, že téměř přehlušoval zvuk motoru. 
V Mollu si děti prohlédly zbytky pevnos-
tí z koloniální éry a vykoupaly se na pláži. 
Pro mnohé z nich to byl možná první vý-
let mimo vesnici, ve které žijí. Děti si vše 
náležitě vychutnávaly a se zájmem prohlí-
žely. Po tomto výletu jako kameraman na 
misi končím. Vše potřebné bylo z mé stra-
ny uděláno. Doprava auta se povedla, ma-
teriál byl natočen.                Martin Strouhal
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UČÍCÍ SE CÍRKEV – USTANOVENÍ EUCHARISTIE
 Pojem eucharistie pochází z řeckého εὐχαρίστειν eucharis-
tein děkovat – ústředním bodem celého slavení eucharistie je 
děkovná modlitba. Eucharistie, svátost oltářní, je zdrojem a vr-
cholem celého křesťanského života, neboť skrze ni je živý Kris-
tus pod způsobami chleba a vína přítomen mezi námi. Je také 
přirozené, že v ní vrcholí i činnost Ježíšova, kterou Bůh posvě-
cuje svět a tím i nás – zvláště s účastí eucharistie při mši sva-
té a následně ve svatém přijímání. Životním úkolem člověka je vzdávat Bohu chválu, 
díky a smír, což se v nejvyšší míře děje skrze Krista v Otci a v Duchu svatém. 
 Konečně se prostřednictvím eucharistické oběti – mše svaté – spojujeme my lidé 
s nebeskou liturgií a předjímáme věčný život, který je nám dán a kdy Bůh bude všech-
no a ve všem. Svátost oltářní obsahuje celé dobro církve: samého Krista a naši veliko-
noční oběť – mši svatou. Krátce řečeno je eucharistie souhrnem a celkovým posláním 
naší víry. Náš způsob myšlení se shoduje s eucharistií a eucharistie zase potvrzuje náš 
způsob myšlení, který je protknut upřímnou, hlubokou vírou v pravdy Boží a zvlášť ve 
skutečnost Božího Syna pod způsobami chleba a vína. Tím také eucharistie vyjadřu-
je a vytváří společenství Božského života a jednotu Božího lidu, tak jako z mnoha zrn 
rostoucích na polích se vytváří chléb a víno. Během času a za různých okolností se vy-
tvořil řetěz různých názvů této svátosti. Nejobvyklejší jsou tyto: 
 EUCHARISTIE – díků vzdání Bohu za Boží díla stvoření, vykoupení a posvěcení.
MŠE SVATÁ – jakožto liturgie, v níž je přítomno tajemství naší spásy. Končí vysláním 
věřících – missio – „jděte ve jménu Páně“ – aby plnili Boží vůli ve svém každodenním 
životě. 
 VEČEŘE PÁNĚ – obnova večeře, kterou měl Ježíš se svými apoštoly v předvečer 
svého utrpení a předjímání svatební hostiny Beránka v nebeském Jeruzalémě. 
 LÁMÁNÍ CHLEBA – tento typický obřad židovské večeře použil Ježíš, když po-
žehnal a rozdělil chléb zvláště během Poslední večeře. Podle tohoto gesta ho učedníci 
poznali po jeho zmrtvýchvstání. 
 EUCHARISTICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ – poněvadž eucharistie se slaví ve shromáž-
dění věřících, kteří jsou viditelným výrazem církve. 
 PAMÁTKA utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně. 
 NEJSVĚTĚJŠÍ OBĚŤ – zpřítomňuje jedinou oběť Krista Spasitele a zahrnuje také 
oběť církve. Je naplněním všech obětí Starého zákona a jejich překonáním. 
 SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE – veškerá liturgie církve má svůj střed a svůj nejhut-
nější výraz ve slavení této svátosti. 
SVATÁ TAJEMSTVÍ – eucharistie, lidsky přesahující náš rozum. Jen víra nám odha-
luje pravdu. 
 NEJSVĚTĚJŠÍ STÁVOST OLTÁŘNÍ – eucharistie je ze všech sedmi svátostí tou nej-
světější, protože je v ní sám živý Kristus. A oltářní – je zpřítomňována na oltáři.
 SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – touto svátostí se spojujeme s Kristem, který nám dává účast 
na svém těle a na své krvi, abychom vytvořili jedno tělo. 
 Závěrem je třeba ještě říci, jaké místo zaujímá eucharistie v Božím plánu spásy. 
Předobrazem eucharistie ve Staré smlouvě byla především velikonoční večeře, kterou 
Židé každý rok slavili s nekvašenými chleby na připomínku nenadálého osvobozující-
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ho odchodu z egyptského zajetí. Ježíš eucharistii ohlašuje ve svém učení a ustanovuje 
ji, když během velikonoční hostiny slaví se svými apoštoly poslední večeři. Církev věr-
ně plní příkaz Pána: „To čiňte na mou památku!“ a stále slaví eucharistii, především 
v neděli, v den Ježíšova zmrtvýchvstání. Ježíš vyjadřuje hodnotu a důležitost přijímá-
ní této svátosti: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v po-
slední den“ (Jan 6,54). Církev tuto pravdu naplňuje tím, že ve svých patero přikázá-
ních církevních přikazuje svým věřícím přijmout svátost oltářní alespoň ve velikonoč-
ní době!  P. Antonín Pospíšil

PAPEŽ BENEDIKT XVI. ODPOVÍDÁ DĚTEM 
Je v eucharistii přítomný Ježíš? Nevidím ho. 
Ano, nevidíme ho. Ale existuje spousta důležitých věcí, které nevi-
díme. Např. nevidíme náš rozum, a přesto ho máme. Nevidíme svou 
duši, a přece existuje, a my vidíme její účinky, protože mluvíme, 
myslíme a děláme rozhodnutí atd. Ani třeba elektrický proud nevi-
díme, a přece vidíme, že působí: tento mikrofon funguje, světla jsou 
rozsvícená. Ty úplně nejdůležitější věci, na kterých stojí život a svět, 
nevidíme, ale vidíme a cítíme jejich důsledky. 
Tak je to i se vzkříšeným Pánem: nevidíme ho svýma očima, ale vi-
díme, že kde Ježíš je, lidi se mění, zlepšují. Jsou vytvořeny podmín-

ky pro pokoj, smíření atd. Čili – nevidíme Pána samého, ale vidíme jeho působení. Mů-
žeme poznat, že Ježíš je přítomný. Nevynechávejme tedy příležitost k setkávání s tímto 
neviditelným, ale mocným Pánem, který nám pomáhá dobře žít. 
Proč je pro normální život dobré chodit na mši a k přijímání? 
 Umožňuje to dostat náš život do rovnováhy. Obklopuje nás totiž spousta věcí. A lidé, 
kteří nechodí do kostela, nevědí, že je to právě Ježíš, co jim chybí. Cítí ale, že jim v ži-
votě něco chybí. Jestliže v mém životě není Bůh, jestliže v mém životě není Ježíš, chybí 
mi velmi důležitý přítel, chybí mi důležitá radost pro život, chybí mi síla růst po lidské 
stránce, chybí mi síla překonat slabosti a zrát jako lidská bytost. 
Co Ježíš míní tím, když říká: „Já jsem chléb života?“
  Když tedy Ježíš říká: „Já jsem chléb života“, znamená to, že on sám je ten pokrm, kte-
rý potřebujeme pro svou duši, pro svoje vnitřní „já“, protože i duše potřebuje pokrm. Po-
třebujeme Boží přátelství, které nám pomůže správně se rozhodovat. Potřebujeme zrát 
jako lidské bytosti. Jinými slovy: Ježíš nás živí, aby se z nás stali opravdu zralí lidé a naše 
životy byly dobré.Na závěr slova ze začátku každé liturgie: „Pokoj vám“, to znamená: ať 
je s vámi radost, a tedy – ať máte dobrý život. (převzato ze stránek www.vira.cz )

LA SALETTE. 
V pátek 14. srpna v 17 hod. odjíždí ze Zábřeha (z Va-
lové) dva autobusy poutníků do Francie do význam-
ného mariánského poutního místa La Salette. Tam 
o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie budeme slavit 
mši svatou za naše farnosti, rodiny a blízké doma. 
Zvláště v tento den se můžete s poutníky duchovně 
spojit.                                                 P. František Eliáš
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

 POUŤ V JAKUBOVICÍCH bude v sobotu 15. srpna ve 14.30 hod. a po ní bude Te 
Deum a svátostné požehnání a pak následuje tradiční košt vína o pouti. 

 POUŤ V ŠANOVĚ bude v neděli 16.8. v 9 hodin. V Červené Vodě nebude mše svatá!
 ŠANOVSKÝ KONCERT začíná v šanovském kostelíku v sobotu 15. srpna v 18.18 hod. 

Zahrají a zazpívají studenti ZUŠ v Králíkách a hudební skupina KAPKY z Červené Vody. 
Dobrovolným vstupným přispějete na opravu kostela.  P. Pavel Vágner
 

POSTŘELMOVSKO       POSTŘELMOVSKO

 O třetí neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově (minule 
3265 Kč) a v Chromči (minule 3.000 Kč)  P. Vladimír Jahn

 Myslivecké sdružení Dlouhomilov vás srdečně zve v sobotu 15. srpna 2009 do Dlouho-
milova na MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE, které se koná v areálu Obecního klubu. Začátek 
ve 12.00 - myslivecká kuchyně. K tanci a poslechu hraje dechová hudba KMČ Zábřeh.
MARIÁNSKÁ POUŤ u kapličky na SKALCE začne v 15.00 hod. Za nepříznivého počasí 
bude poutní mše sv. v kostele Všech svatých v Dlouhomilově.

 Srdečně zvou myslivci Dlouhomilov

ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO             ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 2. srpna: Štíty 2.280, Cotkytle 1.070; Horní Studénky 1.920 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek

Přijměte pozvání na ŠTÍTECKOU POUŤ V NEDĚLI 16. SRPNA 
Program:
9.00 hod.  Slavnostní mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

ve Štítech 
10.00 hod.  Udělení čestného uznání Mgr. Emilu J. Havlíčkovi, faráři 

Církve československé husitské z Hostic u Rudy nad Mora-
vou, za dlouholetou duchovní činnost ve Štítech

10.15 hod.  Žehnání kříže u příjezdu do Štítů ze směru od Horních 
Heřmanic

14.30 hod.  Svátostné požehnání      Zvou P. Stanislav Suchánek a farníci

Od 14.00 hod. zahraje k tanci a k poslechu v Kulturním domě ve Ští-
tech MORAVSKÁ VESELKA, občerstvení zajištěno.

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z 2. srpna: Lubník 1.010, Tatenice 1.620, Hoštejn 1.450 (dary 10.000 + 12.500 pře-
vodem na účet), Kosov 500. Pán ať odplatí všem dárcům.  P. Jaroslav Přibyl

POUŤ K PANNĚ MARII NANEBEVZATÉ NA KORUNĚ bude v neděli 16. srpna od 14.30 hod. 

ZMĚNY MŠÍ SV. V RÁMCI FARNÍHO DNE V TATENICI V NEDĚLI 23. SRPNA
 V sobotu 22. srpna – Lubník 18.30 hod. (v neděli mše svatá nebude)
 V neděli 23. srpna – Kosov v 7.30 hod.; Hoštejn 8.45 hod., Tatenice 13.30 hod.
 Po mši svaté v Tatenici, jste srdečně zváni k již tradičnímu setkání a posezení na farním 

dvoře. Občerstvení zajištěno.  P. Jaroslav Přibyl
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Mariánské sloupy v děkanátu Zábřeh. Oproti soše stojící na niž-
ším podstavci je jako sloup označována monumentální sochařská prá-
ce, kdy výška podstavce je výrazně větší než vertikální rozměr nese-
ného břemene. Sloupy se nejčastěji stavěly ke cti a slávě Panny Marie, 
často jako díkůvzdání za ukončení moru. Pak se označují jako sloupy 
morové a jsou doplněny sochami morových patronů sv. Rocha, sv. Še-
bastiána, sv. Františka Xaverského, sv. Karla Boromejského a sv. Rozá-
lie – se všemi světci se setkáme na sloupu v Mohelnici. Jeden z prvních 
monumentálních sloupů, který se stal vzorem pro mnoho dalších, byl 
postaven roku 1614 v Římě. Podle něj byl postaven roku 1638 sloup 
v Mnichově, který se stal vzorem pro sloup postavený roku 1650 na 
Staroměstském náměstí v Praze jako díkuvzdání Panně Marii Neposk-
vrněné (Immaculatě) za pomoc v boji se Švédy. Tento nejstarší marián-
ský sloup v českých zemích byl stržen 3. listopadu 1918. Vraťme se však 
do zábřežského děkanátu, ve kterém o staleté mariánské úctě svědčí 
řada dochovaných sloupů. Nejstarší byl postaven ve Zvoli (1684). Další 
stojí v Moravičanech (1703), Mohelnici (1698, 1700, 1703, 1717, 1894), 
Zábřeze (1713 – na fotografi i je vrcholová socha Immaculaty), Štítech 
(1716) a v Maletíně (1725). Sloupy nechávali na svých nejvýznamněj-
ších místech (středy náměstí) stavět města či významní občané.   
 RNDr. František John

KOSTEL SV. MIKULÁŠE V MALETÍNĚ. Stejně jako loni 
i v letošním roce chci v několika článcích seznámit čtenáře FI 
s probíhajícími opravami kostelů v našem děkanátě. Nejrozsáh-
lejší opravy probíhají v Maletíně a Maletínem také začneme. 
 Farní kostel sv. Mikuláše v Maletíně postavený v roce 1805 
je hodnotnou památkou, která je zapsána v rejstříku kulturních 
památek. Kostel byl vybudován v době rozkvětu obce, a to zvláš-
tě přičiněním příchozího německého obyvatelstva. Farnost ještě 
po skončení války spravoval německý kněz Otto Hanel, jehož 
poslední záznam ve farní kronice je 24.9.1946. V té době pro-
bíhala III. etapa odsunu Němců z Mohelnice a okolí. Němci od-
cházeli podle plánu do sběrného tábora v Mohelnici a odtud byli 
po krátkém pobytu odvedeni pod dozorem na mohelnické nádraží. S odsunem německého 
obyvatelstva začal v obci upadat společenský i náboženský život. Jak je možné dohledat v his-
torických materiálech, z Maletína se časem stala vesnice mravně rozložená. 
 S odsunem původního obyvatelstva ubývalo těch, kteří navštěvovali kostel a starali se 
o něj. Tento stav se nezměnil a v současné době nemá farnost dostatek sil k zajištění nalé-
havých oprav, které jsou potřebné pro zachování hodnotného kulturního dědictví, kterým 
kostel sv. Mikuláše bezesporu je. 
 Po vyhodnocení situace se ukázalo jako nejdůležitější provést následující opravy: za-
bezpečit trhliny v klenbách stropu, v klenbových obloucích a ve stěnách; vyměnit či povr-
chově ošetřit zkorodované klempířské prvky na vnější části budovy; vyměnit provizorní, 
kovová a v daném prostoru nevhodná okna; zrestaurovat všechny vchodové dveře, které 
jsou zvláště ve spodní části značně poškozené. Pokračování příště.           
  Vše dobré přeje Mgr. Luděk Diblík
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Sbírka z neděle 2. srpna: Zábřeh 10.350; Jedlí 2.050; Svébohov 1.650; Zvole 2.810; Maletín 
1.930; Klášterec 1.465 Kč. Dary: Zábřeh – Haiti 2.500; Zvole – na potřeby farnosti 200 Kč   
 Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

V měsíci červenci jste do kasičky věnovali na opravy kostela sv. Barbory částku 3.651 Kč.  
Všem dárcům ať Pán odplatí svým požehnáním.  paní Karešová, Hrubá a Doubravská 

NÁVŠTĚVA PAPEŽE BENEDIKTA V ČESKÉ REPUBLICE
Milovaní bratři a sestry, katolíka, který rok co rok prochází svátky li-
turgického roku, tyto svátky vždy znovu a znovu nově inspirují. Pro-
žíváme letos přípravu na návštěvu Sv. otce Benedikta XVI. a v době, 
kdy slavíme dva významné svátky, svátek Proměnění Páně a slavnost 
Nanebevzetí Panny Marie, chceme se společně s Vámi zamyslet nad 
třetím tématem papežské návštěvy, nad ctností lásky. Za oběma svát-
ky, kdy jsme zahleděni do nebeské slávy, objevujeme lásku Boží i lid-
skou. Jsou to dokonce obrazy vrcholné lásky. Mariinu přijetí do nebe 
a povznesení k její důstojnosti nebeské Královny předcházelo její pa-
nensky čisté mateřství. S obrazem Královny nanebevzaté je spojen 
obraz matky s dítětem v náručí. Všem lidem všech dob je tento obraz 
srozumitelný. Životodárná láska Boží a pečující láska pozemské mat-
ky jsou silou tohoto symbolu. Život a láska jsou jedno.Zjevení Božské podstaty Krista mělo 
posílit apoštoly, Petra, Jakuba a Jana, pro chvíle jeho vykupitelské oběti, smrti na kříži. Tou 
vešel Kristus provždy do své slávy, kterou třem apoštolům na okamžik poodhalil. Kristův 
kříž je obrazem, který by mnoho lidí chtělo odsunout. Smrt a bolest budí strach a děs a bylo 
by příjemné se jim vyhnout. Smrt i bolest však k životu patří. Kristova smrt byla hrozná, 
ale byla jedinečným způsobem jiná. Kristus svůj život daroval, a proto ho neztratil. Ukázal 
i nám, že kdo život z lásky daruje, neztrácí ho, ale získává. Bůh mu otvírá život věčný. Proto 
láska a oběť k sobě patří a dávají podstatný smysl a cíl našemu životu.
Obracíme se především k mladým lidem, ale i ke všem ostatním s výzvou: Hledejte a ob-
jevte lásku a chraňte ji! Jako zlé znamení smrti visí nad námi to, že láska je degradována na 
tělesnou rozkoš. Kult poživačnosti brání plodnosti a nabízí náhražky skutečné lásky, často 
nechutné až zvrhlé. Vám, mladí přátelé, chtějí vzít krásu, kouzlo, ducha, radost a sahají na 
Váš život. O křesťanech říkají, že mladým lidem berou štěstí přirozenosti a nakládají na ně 
břemena, která je neurotizují. Nebudeme se s nimi hádat, ale nepřestaneme Vás před nimi 
varovat. Nabízejí Vám přirozenost zvířat vylepšenou bystrostí chladného citu zbaveného 
rozumu. Cenou za tuto zvláštní svobodu je ztráta lidské důstojnosti. Člověk není sousta-
vou fungujících žláz a láska znamená mnohem víc než pouhý sex. Písmo sv. říká, že „Bůh je 
láska“ (1 Jan 4,8). Kdosi vyslovil poetickou myšlenku, že především křesťané mají za úkol 
uhájit sličné a tajemné zahrady lásky proti nestoudným vandalům, kterým stačí trpké plo-
dy popadané pod planými stromy. Je a bude to nelehký úkol, ale poneseme ho věrně, pro-
tože jsme pochopili výzvu apoštola Pavla: „V tom všem skvěle vítězíme skrze toho, který si 
nás zamiloval.“ (Řím 8,37) Víme, komu jsme uvěřili. Svět bez lásky žije jen pro sebe a ztrácí 
naději, nemá budoucnost. Vše se však může změnit k lepšímu, jestli se lidé naučí opravdo-
vě milovat, žít pro dobro druhých. Jako křesťané jsme poznali Lásku a uvěřili jsme v ni. Je 
tedy naším úkolem dát lidem kolem nás poznat Boha, který je láska. 

                 K tomuto společnému úsilí Vám všem ze srdce žehnají Vaši biskupové
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