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Ročník XVII., číslo 16

4. neděle velikonoční
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

Ježíš řekl: 
„Moje ovce slyší můj hlas; 
já je znám a ony jdou za mnou. 
Já jim dávám věčný život. 
Nezahynou navěky 
a nikdo mi je nevyrve z rukou. 
Můj Otec, který mi je dal, 
je větší než všichni 
a z Otcových rukou 
je nemůže vyrvat nikdo. 
Já a Otec jedno jsme.“

Jan 10,27-30

Všemohoucí, věčný Bože, tvůj Syn, Dobrý Pastýř tvého lidu, 
předešel nás do tvé slávy; posiluj jeho slabé stádce, 
aby došlo za svým vítězným Pastýřem do nebeské radosti. 
Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého
žije a kraluje po všechny věky věků.                   Amen

ŽALM 99       Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
1: Sk 13,14.43-52                                    2: Zj 7,9.14b-17                            Ev. Jan 10,27-30  
Ordinárium: Olejníkovo č. 502    příště Břízovo č. 503
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SvÁTkY A PAMÁTkY TÝdne
Čtvrtek  29. dubna  Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy

SeTkÁní nAd BiBlí ve čTvRTek 29. 4. v 18 Hod. Pod záštitou Mo-
ravskoslezské křesťanské akademie se ve čtvrtek 29. dubna v Katolickém 
domě uskuteční setkání s biblistou, odborníkem 
na slovo vzatým, docentem Petrem Chalupou. 

Th.D. Docent Petr Chalupa ve své přednášce naváže na zkuše-
nosti těch, kteří ručně opsali 27 knih Nového zákona a také ně-
které texty ze Starého zákona. Jeho přednáška bude o úskalích 
mnohasetletého, ručního opisování Písma svatého. Zváni jsou 
nejen ti, kteří osobně udělali zkušenost s opisováním Bible, ale 
i všichni, kteří chtějí lépe pochopit současné poznatky biblistiky, zvláště absolventi pastorač-
ního vzdělávacího kurzu. Z ručně opsaných textů bude předčítat úryvky Písma MgA. Marti-
na Pavlíková, která přednáší techniku mluveného projevu, a známe ji z kurzů pro lektory.

                                                                                                                            P. František Eliáš

dRoBnÉ SAkRÁlní PAMÁTkY MoRAvY A SleZSkA – konFe-
RenCe. dne 30. dubna od 10.30 do 17.45 hod. proběhne pod záštitou 
Mons. Josefa Hrdličky v Arcidiecézním muzeu v Olomouci konference 
věnovaná drobným sakrálním památkám, kterou připravuje Farní mu-
zeum Zábřeh spolu s Moravsko-slezskou křesťanskou akademií. Akce 
je určená všem, kdo se zabývají historií, ochranou, obnovou a oživením 
drobných sakrálních památek. Celkem je připraveno 17 příspěvků, kte-
ré přednesou zástupci státní památkové péče, akademické sféry a nezis-
kových organizací, které se obnově památek věnují. Vedle samotného 

setkání zájemců a výměny zkušeností je cílem organizátorů upozornit na význam těch-
to objektů jako součásti kulturního dědictví národa a projevů živé víry. Akce se koná díky 
podpoře europoslance Ing. Jana Březiny. Bližší informace a přihlášky na:
http://rkfzabreh.rps.cz/dsp či tel. 731 626 527.               RNDr. et Mgr. František John, Ph.D.

kvěTen MěSíC PAnnY MARie
Májové pobožnosti budou v kostele sv. Bartoloměje ve dnech, kdy je sla-
vena večerní mše svatá (čtvrtek, pátek, neděle) po skončení mše. V sobotu 
bude „májová“ v rámci pravidelného „večeřadla“. 
V pondělí, úterý a ve středu pak budou „májové“, pokud se jich ujmou 
jednotlivá společenství, v 18 hod. Prosíme společenství, případně jednot-
livce, aby se zapsali do rozpisu, který je v kostele na nástěnce, případně se 
nahlásili na faře. K májovým bohoslužbám letos nabízíme „Májové úva-

hy“ Václava Renče. Májové úvahy na jednotlivé dny si můžete vzít  na faře v Zábřeze. 
Májové úvahy patří k posledním textům Václava Renče. Jsou to vlastně homilie uvádějící do 
Boží přítomnosti. Vnímáme v nich láskyplnou atmosféru májové pobožnosti. Střízlivost a prů-
zračná prostora výrazu je plodem básníkovy lidské a duchovní zralosti, svědectvím bolestné ži-
votní zkušenosti a trnité cesty umělecké. Autorovi nejde nikdy o holý teologický pojem a jeho 
vysvětlení, jde mu o skutečný prožitek „radostného úžasu a radostné vděčnosti“, o uvedení do 
pravé radosti lásky.  
SoBoTA 1. kvěTnA. Mariánský měsíc v Zábřeze zahájíme mší svatou  u Šubrtovy kapličky 
v  8.00 hod.                                                                                                               P. František Eliáš
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nA PoUŤ do maletínského kostela sv. Mikuláše vás zveme v neděli 2. května. Mše svatá 
bude slavena v 15 hod.                                                                                       P. František Eliáš 

SvÁToST SMíŘení. Jako každý první pátek v měsíci, můžete 7. května  v kostele sv. Bar-
toloměje v  od 16 hod. přijmout svátost smíření.                                          P. František Eliáš

čeSkÁ kŘeSŤAnSkÁ AkAdeMie, místní skupina Zábřeh, vás zve 
na přednášku prof. Ctirada V. Pospíšila, Th.D., vyučujícího Cyrilometo-
dějské teologické fakulty UP v Olomouci, Katolické teologické fakulty 
a Husitské teologické fakulty UK v Praze, na téma TeoloGie A SoU-
kRoMÁ ZJevení. Přednáška se uskuteční v úterý 4. května v 19.00 
v Katolickém domě, Sušilova 38, v Zábřeze.                     Jana Nováková

Mateřské a rodinné centrum Hnízdo srdečně zve na přednášku 
renomované psycholožky Dr. Jiřiny Prekopové, která se usku-
teční v pátek 7.5.2010 od 16 hodin ve velkém sále Katolického 
domu. Přednáška nese název – ABY lÁSkA v RodinÁCH 
RoZkveTlA – o PoZiTivníM RodičovSTví.
Vstupné 80,- Kč.                                                       Irena Švédová 

PoSTní AlMUŽnA 2010
„Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný...

Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá své před tím,
kdo jej prosí“ (sv. Petr Chrysolog). 

výtěžek postní almužny – celková částka 54.288 kč: 
Červená Voda 1.968,- Dlouhomilov 432,- Dubicko 2.068,- 
Hoštejn 1.950,-  Jakubovice 178,-  Jedlí 4.320,- 
Klášterec 390,-  Lesnice 1.544,-  Loštice 1.857,- 
Lubník 730,-  Mírov 510,-  Mohelnice 2.640,-
Moravičany 593,-  Písařov 759,-  Postřelmov 4.108,- Rohle 961,-
St.Louška 468,- Svébohov 2.481,- Tatenice 2.420,-  Třeština 242,-
Úsov 1.994,-   Vyšehorky 860,-  Zábřeh 17.158,-  Zvole 3.657,-
Doporučení na využití postní almužny:
Dle rozhodnutí charity 39 %; Matky s dětmi v tísni   13 %
Lidé bez domova  4 %; Lidé těžce nemocní a s postižením 17 %
Cizinci a uprchlíci 2 % Pomoc rodinám 6,5 %
Humanitární pomoc 5 % Činnost farnosti pro lidi v nouzi 6,57 %
Jiné (Haiti, Vřesová Studánka) 3 % Senioři 4 %
děkujeme všem, kteří postní almužnu podpořili svým odříkáním a modlitbou.

Markéta Horáková, pastorační asistentka Charity Zábřeh

Blahopřání.
V tomto měsíci slaví svá životní jubilea

Jiřina a Petr Tomáškovi z Jedlí. 
Aby naděje a spása pocházející z kříže proměnily a rozzářily jejich 
život přejí a vyprošují farníci a sestry boromejky. 
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UčíCí Se CíRkev – JeŽíŠ kRiSTUS Je PRAvÝ BŮH
(S odkazem na znění dnešního evangelia Jan 1,1 –18 a na Katechis-
mus katolické církve (KKC) 456–469.) 
Není jistě žádné dějinné osobnosti, která by byla tak často citová-
na – kladně i záporně – jako je Ježíš Kristus. Vždy, když se Ježíšem 
zaobíráme, stojí v popředí otázka, kdo vlastně ten Ježíš Kristus je. 
A odpovědi jsou mnohé a různorodé. 
Předně Ježíš Kristus je pravý Bůh. Můžeme to vidět z jeho sebe-
vědomí, jak je to zaznamenáno v evangeliu sv. Jana 10,27-30, kde 
mluví o sobě jako o „dobrém pastýři“ a kde se prohlašuje za „Bo-
žího Syna“, za rovného Bohu, co do podstaty, od Otce rozdílná 
osoba v Trojici. Používá výrazu „můj Otec“ a výslovně: „Já a Otec 

jsme jedno“, čímž prohlašuje, že má stejnou přirozenost jako Otec. (Za tento výrok ho chtě-
li Židé kamenovat).
Když se Ježíš, jako jedenáctiletý  na pouti ztratil a rodiče ho nalezli v chrámu, Ježíš jim zdů-
vodnil své chování slovy: „Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?“ 
(Lk 2,49). Tím ukázal, že má vědomí přirozeného Syna Božího.
Ježíš je soupodstatný s Otcem. „Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna než 
Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn“ (Mt 11,27).
Ježíš si přivlastňuje božské vlastnosti – na prvém místě věčnost. Stalo se to, když ve sporu 
s Židy, kteří vzpomněli Abraháma a proroky, tu Ježíšovi vytýkali, že se neprávem vyvyšuje 
nad Abraháma, který přece zemřel. Ježíš jim na to odpověděl: „Dříve než se Abrahám na-
rodil, já jsem“ (J 8,58). Věčný život si připisuje také svým výrokem: „A nyní ty Otče, oslav 
mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve než byl svět“ (J 17,5).
Po svém zmrtvýchvstání se Ježíš zjevuje v Galileji a jedenácti svým učedníkům dává po-
slední rady a úkoly. Při tom poukazuje na svou všemohoucnost: „Je mi dána veškerá moc 
na nebi i na zemi“ (Mt 28,18).
Ježíš Kristus dělal zázraky: Uzdravoval nemocné, křísil mrtvé. Rozmnožil chleby a ryby 
a nasytil tisíce. Také utišil bouři na moři. Toto může jen Bůh.
Když Ježíš uzdravil nemocného, kterému napřed odpustil hříchy, pohoršil tím zákoníky, 
kteří mu  namítali, že hříchy může odpouštět jen Bůh. On svou moc hříchy odpouštět po-
tvrdil uzdravením ochrnulého, což zdůvodnil: „Abyste věděli, že Syn člověka má moc na 
zemi odpouštět hříchy“, řekl ochrnulému: „Vstaň, vezmi své lože, a jdi domů!“ (Mt 9,5)
U rybníka Bethesdy uzdravil Ježíš dalšího ochrnulého, a bylo to v sobotu. Tím rozhněval 
Židy, kteří podle zákona namítali, že v sobotu se nepracuje ani neuzdravuje. Ježíš se tam 
rozhovořil o úctě a moci soudní ve vztahu Otce a Syna. Bůh Otec nesoudí jako viditelný 
soudce, nepronáší slova rozsudku. V tom smyslu dal veškerou moc soudní svému Synu 
(Srov. J 5,22)
Ježíš si připisuje také božskou větu: „Všecko, cokoliv má Otec, je mé“ (J 16,13-15).
Rovněž si připisuje božskou moc nad životem i smrtí: „ Jako Otec mrtvé křísí a probouzí 
k životu, tak i Syn probouzí k životu ty, které chce“(Jan 5,21).
Při soudním procesu s Ježíšem na otázku nejvyššího kněze: „Zapřísahám tě při Bohu ži-
vém, abys nám odpověděl, jsi-li ty Mesiáš, Syn Boži?“ Odpovídá Ježíš sebevědomě: „Ano, 
já jsem; avšak pravím vám: Od tohoto času uzříte Syna člověka seděti po pravici Všemo-
houcího a přicházet v oblacích nebeských “ ( Mt 26,63 - 64).



5

Božství Ježíšovo nevybásnila touha a víra jeho učedníků. Svědectví, které sám o sobě vydá-
vá, je potvrzeno především jeho skutky: uzdravuje nemocné, vymítá zlé duchy, křísí mrtvé 
a sám vstává z mrtvých. Ani jeho nepřátelé nemohou ty skutky popřít. Nemohou popřít, že 
uzdravil slepého od narození, ale nechvějí ho uznat za Mesiáše, tvrdí, že jeho moc není od 
Boha, jelikož nezachovává sobotu (J 9,16).
Jeho svědectví je konečně potvrzeno i svatostí jeho života. Ani jeho nepřátelé mu nemohou 
dokázat omyl nebo hřích: „Kdo z vás bude mne viniti z hříchu?“ (J 8,45)
Nechceme- li se zříci myšlení vůbec a pohrdnout zprávami evangelia jako pouhými smyš-
lenkami a nechceme-li Boha učinit tak malým, jak jsme sami, musíme pokleknout s Tomá-
šem a vyznat: „Pán můj a Bůh můj“ ( J 20,28).                                              P. Antonín Pospíšil

PoZnÁvÁMe čeSkÉ SvěTCe – Sv. Jan Sarkander,                                      1. část
Jan Sarkander se narodil ve Skočově v době, kdy křesťané byli mezi sebou rozděleni na  ka-
tolíky a nekatolíky. Maminka a tatínek Jeníka učili, že Svatý 
otec je zástupce Boha na zemi a také, že je důležité naslouchat 
knězi, že je potřeba se za ně modlit a děkovat za ně, vždyť skrze 
jejich ruce a slova se při mši svaté proměňuje tělo a krev Pána 
Ježíše. Jana velmi  zajímalo, jak vznikl svět, zda existuje  Bůh, 
nebe a co má dělat, aby se do něj dostalo co nejvíce lidí. Rád 
četl, naučil se i  latinsky. Protože byl nadaný, začal studovat 
v Olomouci vysokou jezuitskou školu - akademii. Jako mladý 
se snažil s horlivostí o lásku a pokoj mezi lidmi. Když měl vol-
nou chvíli, nezahálel. Scházel se s ostatními spolužáky ve spo-
lečenství, kterému  říkali Mariánská družina. V této družině se 
společně modlili za sebe a druhé, chodili na výlety, pracovali 
a také se učili. Povídali si o Bohu nejen mezi  sebou, ale i s ne-
věřícími lidmi. Vzorem jím byla Panna Maria, od které se učili 
jak být věrní Pánu Ježíši.
Jan Sarkander se přihlásil do Mariánské družiny, kde se často obraceli na Pannu Marii, aby 
se za ně přimlouvala a učila je mít ráda Pána Ježíše. V tomto měsíci který je zasvěcený naší 
nebeské mamince, máme vhodnou příležitost zajít třeba na májovou či se doma pomodlit ně-
jakou modlitbu k Panně Marii. Panna Maria ti dobře rozumí a může ti pomoci v tom, co tě 
trápí.

BRUno FeRReRo: PRoSil JSeM...
Prosil jsem Boha o sílu, abych mohl dosáhnout svých cílů. Stal jsem se slabým, abych se 
naučil pokorně poslouchat.
Prosil jsem o zdraví, abych mohl vykonat velké věci. Stal jsem se nemohoucím, abych 
mohl vykonat ještě větší věci.
Prosil jsem o bohatství, abych mohl být šťastný. Byla mi dána chudoba, abych zmoudřel.
Prosil jsem o moc, aby si mě lidé vážili. Byla mi dána slabost, abych cítil, že potřebuji 
Boha.
Prosil jsem o věci, abych si mohl užívat života. Byl mi dán život, abych mohl užívat věcí.
Nedostal jsem nic z toho, oč jsem žádal, ale všechno, v co jsem doufal.
Mně navzdory byla vyslyšena má tichá modlitba. o to víc cítím, že mi Bůh žehná!
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PoSelSTví SvATÉHo oTCe BenedikTA Xvi.
k 47. SvěTovÉMU dni ModliTeB ZA PovolÁní
25. dUBnA – 4. neděle velikonoční

Ctihodní bratři v biskupské a kněžské službě,
drazí bratři a drahé sestry

 Sedmačtyřicátý Světový den modliteb za povolání, který se bude slavit čtvrtou neděli 
velikonoční, tedy o neděli Dobrého pastýře dne 25. dubna 2010, mi skýtá příležitost, abych 
Vaší pozornosti předložil téma, které velmi dobře ladí s Rokem kněžství: „Svědectví pro-
bouzí povolání”. Opravdu platí, že plodnost naší práce pro povolání závisí v první řadě na 
působení Boží milosti, avšak jak dokládá pastorační zkušenost, v mnohém této plodnos-
ti napomáhá rovněž kvalita a bohatství osobního a komunitního svědectví ze strany těch, 
kdo již odpověděli na Pánovo povolání ke kněžské službě a k zasvěcenému životu. Vždyť 
právě jejich svědectví může probudit v druhých touhu, aby velkodušně odpověděli, když 
k tomu dozraje čas, na Kristovo povolání. Dané téma se tedy úzce váže na život a poslání 
kněží a osob zasvěcených Bohu. Z uvedeného důvodu bych chtěl vyzvat všechny ty, jež Pán 
povolal pracovat na své vinici, aby obnovili své věrné „ano“, a to zejména v průběhu tohoto 
Roku kněžství, který jsem vyhlásil u příležitosti stopadesátého výročí smrti svatého Jana 
Maria Vianneye, faráře arského, jenž je trvale aktuálním vzorem presbytera a faráře.
 
Již ve Starém zákoně vidíme, jak si proroci uvědomovali, že jsou povoláni, aby celou svou 
existencí vydávali svědectví tomu, co hlásali, a proto byli odhodláni snášet neporozumění, 
odmítnutí, pronásledování. Úkol, který jim byl uložen od Boha, vyžadoval je celé, povo-
lání vnímali ve svém srdci jako „žhoucí plamen“, který člověk nemůže unést (srov. Jer 20, 
9), a proto byli hotovi darovat svému Pánu nejen svůj hlas, ale také celou svou existenci. 
V plnosti času to je Ježíš, jenž je poslán Otcem (srov. Jan 5, 36), kdo svým posláním vydá-
vá svědectví o Boží lásce ke všem lidem bez rozdílů a zejména pak vůči těm posledním, 
hříšníkům, odsunutým na okraj, chudým. On je nejvyšším Svědkem Boha a jeho touhy 
po spasení všech lidí. Na počátku nových časů to byl Jan Křtitel, kdo prostřednictvím ce-
lého svého života připravoval cestu Kristu a dosvědčoval, že v Synu Marie z Nazareta se 
naplňují Boží zaslíbení. Když ho viděl přicházet k řece Jordánu, kde uděloval svůj křest, 
ukázal na něj svým 
učedníkům následujícími slovy: „Hle, Beránek Boží, jenž snímá hřích světa“ (srov. Jan 1, 
29). Jeho svědectví bylo natolik plodné, že dva z jeho učedníků, když uslyšeli tato Janova 
slova, následovali Ježíše (srov. Jan 1, 37).

 Rovněž povolání Petra, podle toho, co nám sděluje evangelista Jan, se odehrálo skrze 
svědectví jeho bratra Ondřeje. Ten poté, co se setkal s Mistrem a odpověděl na jeho výzvu, 
aby zůstal s ním, pocítil potřebu sdělit bratrovi ihned to, co odhalil při svém „přebývání“ 
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s Pánem: „»Nalezli jsme Mesiáše« – což se překládá Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi“ (srov. 
Jan 1, 41-42). Tak se to odehrálo rovněž s Natanaelem, Bartolomějem, a to prostřednic-
tvím svědectví jiného učedníka, tentokrát Filipa, jenž mu sdělil s radostí své velké zjištění. 
„Nalezli jsme toho, o němž psal Mojžíš v Zákoně a proroci: Ježíše, syna Josefova z Nazare-
ta“ (srov. Jan 1, 45). Svobodná a zdarma daná iniciativa Boží se setkává s lidskou odpověd-
ností těch, kdo popřáli sluchu jeho povolání k tomu, aby se stali nástrojem jeho povolání 
a aby k tomuto dílu přispívali svým vlastním svědectvím. K témuž v církvi dochází i dnes, 
když si Bůh k tomu, aby probudil nová kněžská a řeholní povolání ke službě Božímu lidu, 
slouží svědectvím kněží, kteří jsou svému povolání věrni. Z uvedených důvodů bych rád 
připomenul tři aspekty z života presbytera, které mi připadají zcela zásadní, když se jedná 
o účinnost kněžského svědectví.

 Základním prvkem, podle něhož se rozpoznává každé kněžské povolání a povolání 
k řeholnímu životu, je přátelství s Kristem. Ježíš žil v ustavičném spojení s Otcem, a prá-
vě to probouzelo v učednících touhu prožívat tutéž zkušenost tak, že se od Ježíše učili 
soustavnému dialogu a společenství s Bohem. Jestliže kněz je „mužem Božím“, jenž patří 
Bohu a jenž pomáhá druhým k tomu, aby Boha poznávali a milovali, pak prostě nemůže 
nerozvíjet hlubokou intimitu s Ním, nemůže nepřebývat v Jeho lásce tak, že dává prostor 
Jeho Slovu. Modlitba je prvním svědectvím, jež probouzí povolání. Stejně jako apoštol 
Ondřej, který sděluje svému bratrovi, že viděl Mistra, tak také ten, kdo chce být Kristovým 
učedníkem a svědkem, musel ho osobně „vidět“, musí ho znát, musel se naučit milovat ho 
a být spolu s Ním.

 Druhým prvkem kněžského a řeholního zasvěcení je totální odevzdání se Bohu. Píše 
apoštol Jan: „Podle toho jsme poznali, co je láska, že on položil život za nás. A tak jsme 
i my povinni položit život za bratry“ (srov. 1 Jan 3, 16). Těmito slovy Jan vybízí učedníky, 
aby vstoupili do logiky Ježíšova smýšlení, do způsobu jeho existence, do toho, jak Ježíš na-
plňoval Otcovu vůli až po vrcholné sebedarování na kříži. Právě zde se projevuje Boží mi-
losrdenství v celé své plnosti. To je ona milosrdná láska, která zvítězila nad temnotami zla, 
hříchu a smrti. Právě scéna, při níž Ježíš v průběhu poslední večeře vstává od stolu, pře-
pásává se osuškou a omývá svým učedníkům nohy, vyjadřuje smysl služby a sebedarování 
celé vlastní Ježíšovy existence, a to v poslušnosti Otcově vůli (srov. Jan 12, 3-15). Každý, 
kdo je povolán ke specificky zasvěcenému způsobu života v následování Ježíše, musí usilo-

vat o to, aby vydával svědectví bezvýhradného odevzdání se 
Bohu. Odtud pak pramení schopnost darovat se plně, trva-

le a věrně těm, jež takovému člověku Boží 
Prozřetelnost svěřuje do pastýřské péče, 
a to s radostí, že může být společníkem 
tolika bratřím na cestě a pomáhat jim, 
aby se otvírali setkání s Kristem a aby 
se jeho slovo stávalo světlem na jejich 
putování. Historie každého povolání se 
téměř vždy protíná se svědectvím něja-

kého kněze, jenž s radostí prožívá své 
sebedarování bratřím pro nebeské krá-
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lovství. Právě tímto způsobem pak blízkost a slova určitého kněze jsou s to probudit v ni-
tru člověka otázky a také přivádět ho k rozhodnutím, která mají definitivní povahu (srov. 
Jan Pavel II, Pastores dabo vobis, čl. 39).

 Konečně třetí prvek, který nemůže necharakteri-
zovat kněze a zasvěcenou osobu, spočívá v životě v ko-
munitě. Ježíš určil jako rozlišující znamení těch, kdo 
chtějí být jeho učedníky, hluboké společenství v lás-
ce: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, 
budete-li mít lásku jedni k druhým“ (srov. Jan 13, 35). 
Především kněz tedy musí být člověkem společenství, 
který je otevřený všem, který dokáže vést v jednotě 
celé stádce, jež mu Pánova dobrotivost svěřila, který 
je hotov překonávat rozdělení, který je schopen znovu 
získávat ty, kdo se od stáda oddělili, který dokáže pře-
klenovat kontrasty a vzájemná nedorozumění, který je 
hotov odpouštět urážky. V červenci roku 2005, u pří-
ležitosti setkání s klérem diecéze Aosta, jsem prohlásil, že mladí lidé vidí kněze izolované 
a smutné, což je jistě nepovzbuzuje k tomu, aby následovali jejich příkladu. Tito mladí lidé 
pak zůstávají v pochybnostech, když mají před očima zmíněné situace, zda právě toto má 
být kněžský život. Je tudíž nevyhnutelné uskutečňovat společenství života, které by těm-
to mladým lidem kladlo před oči krásu kněžství. Pak si mladý člověk řekne: „Tak tohle by 
mohla být budoucnost i pro mne, takhle se dá žít“ (Insegnamenti I, 2005, s. 354). Druhý 
vatikánský koncil, když hovoří o svědectví, které probouzí povolání, podtrhuje příklady 
lásky a bratrské spolupráce, jež mají kněží Božímu lidu stavět před oči (srov. Optatam toti-
us, čl. 2).

 Rád bych nyní připomenul to, co napsal můj ctihodný předchůdce Jan Pavel II.: „Sa-
motný život kněží, jejich bezvýhradné odevzdání se Božímu stádci, jejich svědectví lásky-
plné služby Pánu a jeho církvi, jejich bratrská svornost a jejich horlivost při evangelizaci 
světa jsou prvním přesvědčujícím činitelem plodnosti povolání“ (Pastores dabo vobis, čl. 
41). Dalo by se říci, že kněžská povolání se rodí ze setkání s kněžími téměř jako převzácné 
dědictví sdělované slovy a zejména příkladem celé existence.
 Totéž platí rovněž pro zasvěcený život. Samotná existence řeholníků a řeholnic vypo-
vídá o lásce Kristově, když ho tito bratři a sestry následují v naprosté věrnosti evangeliu 
a s radostí aplikují evangelijní kritéria smýšlení a jednání. Tak se stávají „znamením od-
poru“ pro tento svět, jehož smýšlení je často prodchnuto materialismem, sobectvím a in-
dividualismem. Nechávají se získat Bohem a zříkají se sebe samých a toto jejich svědectví 
a síla jejich zasvěcení stále probouzí v srdcích mnoha mladých lidí touhu následovat spe-
cifickým způsobem Krista navždy, a to velkodušně a bezvýhradně. Napodobovat Krista 
čistého, chudého a poslušného, sjednocovat se s Ním: Hle ideál zasvěceného života, jenž je 
svědectvím absolutního primátu Boha v životě a v dějinách lidstva.

 Každý kněz i každá Bohu zasvěcená osoba, když jsou věrni svému povolání, předávají 
druhým radost ze služby Kristu, a tak vybízejí všechny křesťany k tomu, aby odpovídali na 
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univerzální povolání ke svatosti. Znovu tedy podtrhuji, že k probouzení nových specific-
kých povolání ke kněžské službě a k zasvěcenému životu, k tomu, aby se zvěst o povolání 
stala jasnější a pronikavější, právě k tomu je naprosto nezbytný příklad těch, kdo již řekli 
své vlastní „ano“ Bohu a projektu života, jenž má On s každým z nás. Osobní svědectví, 
které sestává z existenciálních rozhodnutí v celé jejich konkrétnosti, povzbudí mladé lidi 
k tomu, aby se odhodlali k závažným rozhodnutím ohledně své vlastní budoucnosti. Když 
jim chceme pomáhat, je k tomu nezbytné umění setkání a takového dialogu, jenž je s to 
vrhat světlo na jejich život. To vše nám pomáhá v doprovázení, především však je to pří-
kladnost existence prožívané jako povolání. Právě tak to dělal svatý farář arský, který byl 
stále v kontaktu se svými farníky a vyučoval je především příkladem svého vlastního ži-
vota. Zejména z jeho příkladu se farníci učili modlitbě (Srov. List k prohlášení Kněžského 
roku, čl. 16, červen 2009).

 Kéž by tento Světový den modliteb za povolání znovu nabídl vzácnou příležitost mno-
ha mladým, aby se hlouběji zamysleli nad svým vlastním povoláním. Kéž by k němu do-
kázali přilnout v hluboké prostotě, s důvěrou a plnou disponibilitou. Panna Maria, Matka 
církve, ať střeží každý i ten sebemenší výhonek povolání v srdcích těch, které si Pán volá, 
aby ho zblízka následovali. Nechť učiní, aby se z tohoto výhonku stal košatý strom plný 
plodů pro dobro církve a celého lidstva. Za to se modlím, když Vám všem uděluji své apo-
štolské požehnání.                                             

                                                                                             Benedikt XVI. Città del Vaticano 

ModliTBA SvATÉHo oTCe BenedikTA Xvi.
ZA PovolÁní ke kněŽSTví  A k ZASvěCenÉMU ŽivoTU

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou četná a svatá kněžská povolání, která by udržo-
vala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání slo-
va a udílením svátostí, jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci 
Eucharistie, která je svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa.
 

Povolej služebníky tvého milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost ze tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Du-
cha tvého Syna a ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením 
pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným oso-
bám i všem pokřtěným křesťanům, aby věrně naplňovali 
své poslání ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!
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červenovodsko        červenovodsko

Sbírky z neděle 18. dubna: Červená Voda 1.615; domov důchod-
ců sv. Zdislavy 136; Mlýnický Dvůr 225; Jakubovice 315; Janoušov 
523; Písařov 741 Kč. Dary: Červená Voda 1.000 a Jakubovice  500 Kč.                                                
Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.

 BiBliCkÁ HodinA bude v Písařově v pondělí 26. dubna v 18.15 
hodin u Pávků a ve čtvrtek 29. dubna v Jakubovicích v 18 hod. u Ju-
renků.

 PoUŤ do kŘTin, SloUPU A vRAnovA U BRnA pořádaná seniory Červená 
Voda se uskuteční v úterý 27. dubna. Odjezd v 7.30 hodin z Králík, v 7.40 hodin z Čer-
vené Vody atd. Cena 200 Kč. Přihlaste se, nejpozději dnes, u paní Kubitové na tel.: 
465626049, 737869214.      

 SeTkÁní PASToRAční RAdY farnosti Červená Voda bude v pátek 30. dubna  
v 19 hod. na faře a v Písařově v pondělí 3. května v 18.15 hod. na faře.  

 SeTkÁní SenioRŮ bude v Červené Vodě ve čtvrtek 29. dubna na faře.  
 P. Pavel Vágner

mohelnicko     mohelnicko     mohelnicko

Sbírky z neděle 18. dubna: Mohelnice 4.353; Úsov ;1.571 Studená Louč-
ka 310 Kč. Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.       P. Petr Šimara

Hospodin kraluje! Oděl se důstojností. (Ž 93,1a) „Ladíme velikonočně“ 
v neděli 2. května 2010 v 17.00 hod. v  kostele sv. Tomáše Becketa. Zazní 
krátké skladby J. S. Bacha, J. H. Buttstedta a žalmy 93., 9. a 2. Varhany 
a přednes: Tomáš Ulrich

FARnoST ÚSov. Po loňské špatné zkušenosti, kdy nově přiletivší čáp rozkloval několik 
okýnek v nově opravených barokních oknech kostela sv. Jiljí v Úsově, nainstalovali farníci 
ve spolupráci z odbornou firmou ostnaté zábrany proti jeho dosedu a vyplatilo se. Proto 
nezbývá než zvolat „Jaro vítej k nám“.                                                                Leoš Eckelhart  

postřelmovsko     postřelmovsko

Neděle je první v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici, a v Chrom-
či a Sudkově na opravy fary. Minulá mimořádná sbírka byla na 
kněžský seminář. 
Všem ať Pán odplatí jejich štědrost.
 

Bude první sobota v květnu. Růženec začíná v 17.30 a mše sv. ke cti 
Panny Marie bude v 18.00 hodin.                                Vladimír Jahn

farnosti  spravované  z  tatenice

Sbírky z neděle 18. dubna: Lubník 2.180; Tatenice 1.070; Hoštejn 1.400 ; Kosov 350 Kč. 
                                                                                           Pán Bůh zaplať P. Jaroslav Přibyl
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štítecko      štítecko      štítecko

Sbírky z neděle 18. dubna: Štíty 1.710; Cotkytle 940; Horní Studénky 1.200 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                                                                   P. Stanislav Suchánek
 Májové pobožnosti budou bývat kromě soboty denně v 18 hod. nebo po mši svaté.

veŘeJnÁ SBíRkA nA oPRAvU vARHAn od 15. 3. 2010 do 15. 2. 
2012 shromažďuje finanční prostředky na generální opravu varhan v kos-
telích Nanebevzetí Panny Marie ve Štítech a sv. Jana Křtitele v Herolticích. 
Organizátorem sbírky je Město Štíty (kontaktní osoba Bc. Jiří Vogel, sta-
rosta města, tel. 583 440 214). Číslo sbírkového účtu je 1826939369/0800 
(Česká spořitelna a.s.).          k 16. dubnu 2010 byl stav sbírky 9.188 kč.
 

lošticko      lošticko      lošticko

DVĚ MÁJOVÁ POZVÁNÍ. PRÁVĚ PRO VÁS ...
  Pozvání první: Klub českých turistů, ŘKF Moravičany, ŘKF 
Loštice a skautský oddíl Vás srdečně zvou na oTevíRÁní STU-
dÁnkY v doUBRAvě (CHKO Litovelské Pomoraví) v sobotu 
1. května 2010. Sraz účastníků u kostela sv. Jiří v Moravičanech ve 
12 hod. Autobus (linka), jede pro loštické nadšence z nám. Míru 
v 11.35 hod. U studánky Pod Bradlecem bude bohoslužba slova 
spojena s požehnáním vody... Vezměte si sebou vhodné oblečení, 

„sváču“ a dobrou náladu a pojďte s námi na prvomájovou vycházku do lůna probouzející 
se jarní přírody.

 Pozvání druhé: Vážení a milí přátelé! První májový víkend může být  motivací pro vy-
cházku v Boží přírodě. Po letošní dlouhé zimě si to všichni určitě zasloužíme. Zkuste si, 
prosím, svůj rodinný program naplánovat tak, abyste v neděli 2. května zavítali do chrá-
mu sv. Prokopa v Lošticích na 15. hodinu. Dovolujeme si pozvat vás i vaše blízké na MÁ-
JovÝ FolkovÝ konCeRT SkUPinY HRnek Z HlUčínA. HRNEK je kapela, která 
za dobu své několikaleté existence získala řadu ocenění: třeba na Trampské notě v Padocho-
vě, Orlovské struně či věhlasném Mohelnickém dostavníku. V uplynulém roce doprovázeli 
„Dostavnickou mši svatou“, a tak přispěli k jejímu důstojnému prů-
běhu. Skupina pořádá také svůj vlastní festival pod názvem „Volá-
ní jara“, který probíhá v Country saloonu v Podlesí u Budišova nad 
Budišovkou, a to vždy v únoru. Přijďte si mladé a talentované hu-
debníky poslechnout a povzbudit je svou vzácnou přítomností. Jirka 
Dihel, Markéta Palová, Galča Kolátková a Hynek Dobiáš Vám uvaří chutný hudební mok 
v podobě líbivých melodií, které můžou a odezní v našem barokním chrámu. Inu, přijďte 
a ochutnejte. Budete u nás vítáni!     P. Pavel Kavec CM (více o nás na www.farnostlostice.cz)

FARnoST SvÉBoHov
Sbor dobrovolných hasičů Svébohov Vás zve na
23. ročník SeTkÁní HARMonikÁŘŮ,
které se uskuteční 9. května 2010 ve 14 hodin v Kulturním domě ve 
Svébohově.
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SBíRkY Z neděle 11. dubna: Zábřeh 9.710; Jedlí 2.000; Svébohov 1.850; Klášterec 
2.260;  Zvole 3.660; Postřelmůvek 650 Kč. dary: Zábřeh – na Haiti 1.000  Kč. Na kostel sv. 
Bartoloměje 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.                                   P. František Eliáš

 v pátek 16. 4. 2010 ve 21 hod. zemřel v Římě kardinál 
Tomáš Špidlík, nejvýznamnější český teolog žijící v zahra-
ničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanského vý-
chodu, významný představitel ekumenického úsilí a uzná-
vaný reprezentant a propagátor české kultury. Celý svůj 
život zasvětil badatelskému úsilí na poli studia a praktické 
služby pro jednotu křesťanů. 
 Za své zásluhy byl jezuita Tomáš Špidlík papežem Janem 
Pavlem II. v roce 2003 jmenován kardinálem. Nejvýrazněj-
ším rysem jeho osobnosti byla mimořádná schopnost osob-
ních styků a navazování přátelství. Byl znám jako hluboká 
duchovní osobnost a rádce. V roce 1995 dokonce dával jako první Čech duchovní cvičení 
papeži Janu Pavlu II. a římské kurii. Uznání jeho vědecké práci a mimořádným lidským 
kvalitám bylo vyjádřeno několika doktoráty honoris causa. Například v roce 1997 čestný 
doktorát na Pravoslavné teologické fakultě v Cluji v Rumunsku a na Univerzitě Palacké-
ho v Olomouci, roku 1999 čestný doktorát Karlovy Univerzity v Praze, roku 1999 obdržel 
papežské vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice, roku 2006 čestný doktorát na Sacred He-
art University v USA Connecticut, kde byl vytvořen Institut ekumenických studií nesoucí 
jeho jméno. Stal se členem v odborných společnostech pro studium patristiky a získal me-
zinárodní věhlas a ocenění. 
 Je nositelem ceny Sira Daniela a Countess Bernardine Donohue v Římě, v roce 1994 
byl jmenován čestným členem Petrohradské akademie pro byzantská a slovanská studia. 
V roce 2002 mu udělila Česká biskupská konference Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoži-
votní dílo. Italský prezident Carlo Azeglio Ciampi mu dne 22. listopadu 2003 předal nej-
vyšší italské vyznamenání v oblasti kultury a umění Zlatou medaili za zásluhy o kulturu 
a umění. Dne 28. října 1998 jej český prezident Václav Havel vyznamenal za vynikající zá-
sluhy o demokracii a lidská práva Řádem T. G. Masaryka. (zdroj www.jesuit.cz)
 Narodil se 17. prosince 1919 v Boskovicích. Do Tovaryšstva Ježíšova vstoupil na Vele-
hradě v roce 1940 a svátostné kněžství přijal v holandském Maastrichtu v roce 1949. Té-
měř šedesát let působil v Římě jako spirituál v české koleji Nepomucenum a profesor Pa-
pežského východního institutu. Založil Centrum Aletti. 
 Po pohřebních obřadech 20. dubna 2010 v 11.30 v římské bazilice svatého Petra byly 
tělesné ostatky kardinála Špidlíka převezeny do Olomouce a vystaveny v Loretánské kapli 
katedrály sv. Václava. Zde bude 29. dubna v 18 hod. slavena mše svatá. 
 Poslední rozloučení se zemřelým otcem kardinálem bude v pátek 30. dubna 2010 
při mši svaté v 16 hodin v bazilice nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na 
velehradě, kde bude podle svého přání pochován. 


