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15. 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

Mým bližním 
je i takový člověk, 
o kterém bych si 
nejraději myslel, 
že si nezaslouží 
ani drobeček 
mé pozornosti.

(k evangeliu o milosrdném Samaritánovi)

Bože, ty ukazuješ bloudícím světlo pravdy, 
aby se mohli vrátit na správnou cestu; 
dej těm, kdo přijali křesťanství, ať se vyhýbají všemu, 
co odporuje křesťanskému způsobu života, 
a ať usilují o to, co se s ním shoduje. 
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 69 Hledejte, ubožáci, Hospodina, a pookřejete v srdci.
1: Dt 30,10-14                                       2: Kol 1,15-20                               Ev. Lk 10,25-37      
Ordinárium: latinské č. 509                  příště Olejníkovo č. 502
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Čtvrtek 15. července   Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
Pátek  16. července Panny Marie Karmelské

CO SE NÁM VYBAVÍ, KDYŽ SLYŠÍME SLOVO KARMEL? Ně-
komu hora v Palestině, jinému kontemplace či rozjímání, dalšímu ti-
cho a Panna Maria. Její jméno opravdu pochází z hory Karmel (kar-
mel se překládá jako „zahrada“). Panna Maria Karmelská je také 
označována jako Matka sv. škapulíře. 
 Škapulíř (od latinského slova scapula, lopatka) označuje původně 
část oděvu – vlastně pruh látky splývající přes prsa dolů jako zástě-
ra a na zádech přes lopatky – běžnou součást řeholního šatu nejen u 
karmelitánů. 
 Legendy říkají, že pozdější generální převor karmelitánského 
řádu sv. Šimon Stock (1256 – 65) prosil Patronku Karmelu Pannu Marii, aby zprostředko-
vala řádu nějaké privilegium: Maria se mu zjevila, ukázala mu na škapulíř a řekla: Hoc tibi 
et tuis privilegium: in hoc moriens salvabitur. (To je privilegium tobě a tvým. Kdo zemře 
oděn tímto oděvem, bude spasen.)
 PRAPŮVOD ŠKAPULÍŘE. Eliáš uprchl na horu Choréb a tam měl mystický zážitek... 
Jakmile to Eliáš slyšel,  vyšel ven s tváří zahalenou plášťem... (1. Král. 19,11-13). V tomto 
plášti spatřuje karmelská rodina škapulíř.  Tento plášť daroval Eliáš Elíšovi při svém na-
nebevzetí.

SETKÁNÍ U SVATÉHO LINHARTA V HORNÍCH STUDÉNKÁCH. Tuto 
neděli, druhou v měsíci, vás zveme na pravidelnou pouť do Horních Studé-
nek. Od 14 hod. bude adorace a možnost k přijetí svátosti smíření. Svátost-
né požehnání ve 14.30 hod.                                             P. Bohuslav Směšný

ROZLOUČENÍ S OTCEM RADKEM. Rád bych Pánu Bohu podě-
koval za milý rok strávený v Zábřehu a okolí a chtěl bych se se vše-
mi rozloučit, a proto vás srdečně zvu tuto  neděli 11. července ve 
14.30 hod. na poděkování do kostela sv. Bartoloměje v Zábřeze, po 
kterém se přesuneme za Katolický dům k posezení s pohoštěním. 
Zváni jsou všichni, špekáčky, pivo i nealkoholické nápoje jsou zajiš-
těny.   Na viděnou se těší otec Radek

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ na školní rok 2010/2011 si můžete vyzvednout ve far-
ním kostele sv. Bartoloměje (vedle novin a časopisů) nebo na faře. Vyplněné a podepsané 
vhazujte v průběhu měsíce července do poštovní schránky farního úřadu. Včasným přihlá-
šením nám usnadníte přípravu na výuku v dalším školním roce.  katecheté

OZNÁMENÍ FARNÍ KNIHOVNY. Během letních prázdnin, nebude farní knihovna v Zá-
březe v provozu. Přejeme pěkné léto a na návštěvu čtenářů se těšíme na začátku září.  
  Ing. Pavlů 

KATOLICKÝ DŮM. Nejenom seniory zveme na čtvrtek 15. července na ZÁBAVNÉ OD-
POLEDNE S HUDBOU A TANCEM. Známé melodie zahraje skupina F-BAND z Klášter-
ce. Začátek ve 14 hodin. Vstupné 40 Kč. Občerstvení zajištěno. Josef Klimek
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VARHANNÍ MARATÓN. 
 O víkendu od pátku 6. do neděle 8. srpna se sjedou 
mladí varhaníci z celé republiky ke společnému pobytu 
na faře v Zábřeze. V sobotu 7. srpna od 14 hod. bude v je-
jich podání znít varhanní muzika různých období. Vy-
stoupí mezi nimi i několik mladých z našeho děkanátu. 
MARATÓN skončí v 18 hod. V 19 hod. začne koncert 
toho nejlepšího, co den přinesl. Setkání organizačně zaš-
tiťuje společenství varhaníků „On line“. 
 Petr Strakoš, díky němuž MARATÓN vznikl, bude po 
celou dobu hlídat perfektní stav a ladění varhanního stro-
je. VARHANNÍ MARATÓN je v Zábřeze letos již čtvrtý 
v pořadí.                                                   P. František Eliáš

PĚT LET PONTIFIKÁTU BENEDIKTA XVI. 19. dubna dovršil Benedikt XVI. pět let 
svého pontifi kátu. Pěti letům jeho pontifi kátu odpovídá pět obvinění, jež proti němu 
byla za tuto dobu vznesena. 
Prvním obviněním byla jeho údajná necitlivost vůči islámu, když 12. září 2006 citoval 
ve své přednášce v Řezně slova Michaela Palaiologa o Mohamedovi. Přitom právě v této 
přednášce řekl, že hlavním kořenem násilí je představa Boha odděleného od racionali-
ty, kterou je třeba překonat. 
Druhé obvinění se vynořilo po jeho dokumentu Summorum pontifi cu: liberalizace sta-
rého ritu a sejmutí exkomunikace z lefébvristického hnutí prý měla znamenat krok 
před 2. vatikánský koncil. Papež však řekl, že nejde o nic jiného, než o projev tolerance. 
Třetí obvinění se týká jeho údajné necitlivosti vůči Židům. Přitom nikdo z papežů ne-
šel tak daleko ve formulaci pozitivní vize vztahů mezi křesťanstvím a judaismem. 
Čtvrté obvinění je papežův údajný odklon od ekumenismu. Ale papež podnikl řadu 
kroků ke smíření s východními církvemi. 
Poslední obvinění, jemuž čelíme dnes, spočívá v tvrzení, že – ještě jako kardinál – kryl 
kněze, kteří se provinili zneužíváním mladistvých. Přitom právě kardinál Ratzinger po-
stupoval tvrdě proti takovým případům. I když je o tom dostatek důkazů, požaduje je-
den právník z OSN, aby byl papež zatčen a postaven před mezinárodní soudní dvůr. 
Jak na to vše mají věřící reagovat? I když naši nejčastější zbraní jsou rozumové ar-
gumenty a věcná debata, ze všeho nejdůležitější jsou modlitby za papeže. Jako člo-
věk je Benedikt XVI. jemný a skromný. Naše modlitby mu mohou dodat sílu a vytr-
valost, aby čelil nepřízni času. 

 Převzato z Res Claritatsi MONITOR podle listu Catholic Herald

Převzato z OLDINU 7-8/2010: V těchto dnech vychází v Matici cyrilometodějské 
v Olomouci nová publikace olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera s názvem 
Kněžské osobnosti. Mezi kněžími olomoucké arcidiecéze najdeme řadu skutečně zají-
mavých osobností: světce a kandidáty svatořečení, mučedníky a svědky víry, skutečné 
pastýře ale i národní obrozence a politiky, vědce světového formátu i objevitele, spiso-
vatele a umělce. Vydala Matice cyrilometodějská (224 stran, 247 Kč)
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UČÍCÍ SE CÍRKEV - PLATÍ DESATERO I DNES? 
 Je vhodné začít rozbor tohoto tématu otázkou bohatého mla-
díka Ježíši, jak ji zaznamenal sv. Matouš 19,16: „Mistře, co dobré-
ho mám udělat, abych dosáhl věčného života?“A Ježíš mu na to 
odpovídá: ,,Chceš-li však vejít do života, zachovávej přikázání“. 
A vypočítává mladíkovi přikázání, která se týkají lásky k bližní-
mu.“ (Mt 19,16-19).
 A k této odpovědi hned přidává druhou: „Chceš-li být do-
konalý, jdi, prodej svůj majetek a rozdej chudým, a budeš mít 
poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě“ (Mt 19,21). Následování 
Ježíše zahrnuje zachovávání přikázání. Židovský zákon není zru-
šen, ale člověk je vyzván, aby ho znovu našel v osobě božského 
Mistra, který je jeho dokonalým uskutečněním, zjevuje jeho plný 
význam a dosvědčuje jeho trvalou platnost.
 Ježíš vykládá Zákon ve světle dvojího a současně jediného přikázání lásky, plnosti Zá-
kona: „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To 
je největší a první přikázání. Druhé je podobné: Miluj svého bližního jako sám sebe. Na 
těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i proroci“ (Mt 22,37-40).
 Slovo „desatero“ (dekalog) znamená doslovně „deset slov“. Těchto deset slov zjevil Bůh 
svému lidu na posvátné hoře Sinaj. Napsal je svým „prstem“ (Ex 31,18), na rozdíl od ostat-
ních příkazů, napsaných Mojžíšem. Jsou to Boží slova v jedinečném smyslu. Předává nám je 
kniha Exodus a kniha Deuteronomium. Již od Starého zákona se posvátné knihy odvolávají 
na „deset slov“. Avšak jejich plný smysl zjevil teprve Ježíš v Novém zákoně.
 Celé desatero se chápe především v souvislosti s odchodem vyvoleného lidu z Egypta, 
který je velkou událostí Božího osvobození v samém středu Staré smlouvy. Ať v negativní 
formulaci jako zákazy, nebo pozitivní jako příkazy (např.: cti otce svého i matku svou). „De-
set slov“ stanoví podmínky života osvobozeného z otroctví. Desatero je cesta života:
 „Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, 
a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho 
přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se“ (Det 30,16).
 „Deset slov“ shrnuje a vyhlašuje Boží zákon. Tato slova mluvil Hospodin na hoře z pro-
střed ohně, oblaku a mrákoty mocným hlasem...Napsal je na dvě kamenné desky. „Deset 
slov“ pronesl Bůh během svého zjevení a tato slova patří ke zjevení, jimž Bůh zjevuje sám 
sebe a svou slávu. Dar přikázání je darem Boha samého a jeho svaté vůle. Bůh se zjevuje 
svému lidu tím, že mu dává poznávat svou vůli. A lid, který Boží zákon přijímá, vyjadřuje 
tím, že patří Bohu a vděčně odpovídá na iniciativu jeho lásky.
 Církevní tradice věrná Písmu a v souladu s Ježíšovým příkladem uznala, že desatero má 
základní důležitost a význam. Od dob sv. Augustina (+436) má desatero přední místo jak 
v katechezi těch, kteří se připravují na křest, tak i v katechezi věřících. Církevní katechismy 
často vykládají křesťanskou morálku v pořadí podle „Desatera Božích přikázání“.
 Deset přikázání vyhlašuje požadavek lásky k Bohu a bližnímu. První tři se vztahují 
hlavně na lásku k Bohu a dalších sedm na lásku k bližnímu. Tridentský koncil učí, že de-
set přikázání křesťany zavazuje, a že i ospravedlněný člověk je musí zachovávat. 2. Vatikán-
ský koncil to potvrzuje: „Biskupové, jako nástupci apoštolů přijímají od Pána...poslání učit 
všechny národy a hlásat evangelium všemu tvorstvu, aby všichni lidé dosáhli spásy vírou, 
křtem a plněním přikázání.“
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 Desatero tvoří nedělitelný celek. Každé „slovo“ odkazuje ke každému dalšímu slovu i ke 
všem ostatním; vzájemně se podmiňují. Obě desky se vzájemně vysvětlují, vytvářejí ucele-
nou jednotu. Přestoupit jedno přikázání, znamená porušit všechna ostatní. Nelze ctít jiné 
lidi, aniž by se vzdávala chvála Bohu, jejich Stvořiteli. A nebylo by možné klanět se Bohu bez 
lásky ke všem lidem, jeho tvorům. Desatero spojuje duchovní a společenský život člověka.
Desatero přikázání je součástí Božího zjevení. Zároveň nás učí pravému lidství. Vyzdvihuje 
základní povinnosti, a tedy nepřímo i základní práva, která tkví v přirozenosti lidské oso-
by. Desatero je nejdůležitějším vyjádřením „přirozeného zákona“. I když jsou přikázání pří-
stupná pouhému rozumu, byla zjevena. Hříšné lidstvo potřebovalo toto zjevení, aby dosáh-
lo plného a bezpečného poznání všech požadavků přirozeného zákona, poněvadž hříchem 
se světlo rozumu zatemnilo a oslabená vůle sešla na scestí. Boží přikázání poznáváme pro-
střednictvím Božího zjevení, které nám předkládá církev hlasem mravního svědomí.Pro-
tože desatero Božích přikázání vyjadřuje základní povinnosti člověka k Bohu a k bližnímu, 
zavazuje vždy a všude. Nikdo nás toho nemůže zprostit, i když některá společenství (státní 
i nadnárodní) ustanovují jiná pravidla života. Okolnostmi a úmyslem se však mění závaž-
nost přestoupení některého přikázání. Je něco jiného ukrást to poslední chudákovi nebo to 
vzít boháči; slovem urážet mladíka či urazit kněze nebo presidenta.'
 Zachovávat Boží přikázání nám pomáhá sám Ježíš: „Beze mne nemůžete dělat nic“ (Jan 
15,5). Ovocem naznačeným těmito slovy, je svatost života oplodněného spojením s Kris-
tem. Když věříme v Ježíše Krista, podílíme se na jeho tajemstvích a zachováváme jeho při-
kázání, pak nám sám Spasitel přichází na pomoc. Jeho osoba se stává díky Duchu svatému 
živým a vnitřním pravidlem našeho chování: „To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak 
jsem já miloval vás“ (Jan 15,12).   P. Antonín Pospíšil

CARITAS – VOŠ OLOMOUC ZVE ZÁJEMCE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. 
 Ve škole se dají studovat dva obory: Charitativní a sociální práce a So-
ciální a humanitární práce. Oba nabízené obory jsou ve spolupráci s Cyrilo-
metodějskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci akreditovány jako 
bakalářské. To otvírá úspěšným absolventům možnost studovat v navazují-
cích magisterských programech.
 „Těší mě stálý zájem ze strany mladých lidí, ale také těch, kteří v oblasti 
sociální práce již působí. Svědčí to snad o kvalitě školy, kterou nejlépe prově-
řují naši absolventi. Podle výsledků posledního průzkumu to vypadá, že se v praxi či v dal-
ším studiu uplatňují opravdu dobře,“ uvedl Martin Bednář, ředitel školy. Škola je známá 
mimo jiné svým propracovaným systémem odborné praxe, která probíhá jak v tuzemsku, 
tak v zahraničí.
 Ke studiu je možné přihlásit se ještě do 30. července. Druhé kolo přijímacích zkou-
šek proběhne 27. srpna v prostorách školy. Podrobné pokyny k průběhu přijímacího ří-
zení včetně ukázek testů z minulých let, ale také aktuální informace o nabízených oborech 
najdou všichni zájemci na webových stránkách školy – www.caritas-vos.cz. 

Prosím o pomoc mamince samoživitelce s pořízením kolečkových bruslí pro dceru. Je 
dlouhodobě nezaměstnaná, a tudíž si nemůže dovolit pořídit nové. Dcera dokončila 1. tří-
du se samými jedničkami a je zde příležitost ji takto odměnit. Pokud má někdo doma starší 
kolečkové brusle velikosti 33 - 35 po svém dítěti a věnoval by je, ozvěte se prosím na telefon 
736 509 435. Předem děkuji.     Monika Hanušová – Občanská poradna Charity Zábřeh
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ČERVENOVODSKO      ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 4. července: Červená Voda 1.355; Jakubovice 471; Písařov 1.002 Kč.
 Stojanovské „Pán Bůh zaplať“.  P. Pavel Vágner

 POUŤ V PÍSAŘOVĚ k Rozeslání svatých apoštolů bude v neděli 18. července v 10.45 
hodin a v 15 hodin Te Deum a svátostné požehnání.
 LITURGICKÁ PŘEDÁVKA farností Červená Voda, Jakubovice 

a Písařov P. Radku Maláčovi s panem děkanem Františkem Eliášem 
bude v Červené Vodě ve středu 14. července při mši svaté v 18.30 ho-
din. Všichni jste srdečně zváni! Zároveň prosím všechny členy pasto-
račních a ekonomických rad i všechny aktivní farníky, aby přišli na 
tuto mši svatou. Budou na faře představeni novému administrátoro-
vi farnosti. 
 LOUČENÍ. Se všemi farníky se budu loučit při mších sva-

tých v neděli 18. července (i v sobotu). Děkuji všem za spolupráci, 
ochotu, pomoc, modlitby, za těch 8 krásných let prožitých ve farnostech a také prosím o od-
puštění, pokud jsem někomu i nechtěně ublížil či něco neuváženě řešil. A prosím, vzpomí-
nejte na mě v dobrém!  P. Pavel Vágner

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

Kdo je můj bližní? ( myšlenka k nedělnímu evangeliu - Lk 10, 25-37 ): Mít lásku ke všem 
lidem není lehká věc. Být bližním těm druhým, to je námaha a snaha napodobovat Boží lás-
ku. „Běž a stejně jednej i ty,“ říká Ježíš. Básník Rainer Maria Rilke ( + 1926 ) napsal: „Láska 
člověka k člověku: to je snad nejtěžší, co nám bylo uloženo. Je to zkouška, dílo, k němuž jsou 
všechny ostatní skutky jen přípravou. Proto mladí lidé, začátečníci ve všem se musí pravé 
lásce teprve učit. Musí se učit milovat celou bytostí, ze všech sil...“ 
 V tom je řečeno vše. Přijmout univerzalitu lásky, překonávat sobectví a pohodlnost, to 
je práce na celý život. Ježíš nám dal příklad a také jeho mnozí, stateční následovníci. Doká-
zaly to miliony křesťanů. A to je poslání i pro nás. Proto pojďme a jednejme také tak.

FATIMA info: Milí fatimští poutníci! Dovoluji si Vám připomenout, že doplatek cestovné-
ho je třeba uhradit do 31. července 2010. Můžete tak udělat na faře v Lošticích osobně, poš-
tovní poukázkou, nebo bankovním převodem na číslo účtu CK Avetour 43 173 341 02 47 / 
0100, variabilní symbol: 130 901. Římskokatolická farnost, Moravičanská 22, 789 83 Loštice 
tel. 583 445 043, mobil: 723 723 728, e-mail: falostice@ado.cz, web : www.farnostlostice.cz   
  P. Pavel Kavec CM.

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 4. července: Mohelnice 5.090; Úsov 1.140; Studená Loučka 560 Kč.
  Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

POSTŘELMOVSKO    POSTŘELMOVSKO  
Neděle 18. července je třetí v měsíci, bude mimořádná sbírka na opravy: v Postřelmově 
(minule 4.753 Kč) a na opravy kostela v Chromči (minule 3.400 Kč). Všem dárcům ať Pán 
odplatí jejich štědrost.                                            P. Vladimír Jahn
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FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 4. a 5. července: Lubník 3.550; Tatenice (ještě není spočítáno); Hoštejn 
2.050; Kosov 470 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

Chtěl bych tímto co nejsrdečně-
ji poděkovat Vám všem, kteří jste 
se jakýmkoli způsobem podíle-
li na přípravě a průběhu primiční 
mše sv. 6. 7. v Tatenici. Mám vel-
kou radost, že jsme jí mohli spo-
lečně vzdát Bohu díky za veliký 
dar kněžství, kterého se mi od něj 
dostalo. DVD a fotografi e budou 
k dispozici na tatenické faře (až v 
srpnu). Upřímné Pán Bůh zaplať! 
                    P. Jan Polák, novokněz

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 4. července: Štíty 2.060; Cotkytle 870; Horní Studénky 1.000 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.   P. Stanislav Suchánek

  

RADY PRO VŠEDNÍ DEN – Z DENÍKU JANA XXIII.
Blahoslavený Jan XXIII. (25. listopadu 1881 Sotto il Monte, Itálie – 3. června 
1963 Vatikán), vlastním jménem Angelo Giuseppe Roncalli, byl 261. papežem 
katolické církve (1958-1963). Mezi nejdůležitější činy jeho pontifi kátu náleží 
svolání 2. vatikánského koncilu a vydání encykliky Pacem in terris, které mu 
ve spojení s diplomatickými aktivitami přineslo přezdívku Papež míru.
 Dnes se vynasnažím prožít den, v němž nebudu chtít vyřešit všechny 

problémy svého života najednou.
 Dnes věnuji velkou péči svému vystupování. Budu se chovat důstojně. 

Nikoho nebudu kritizovat. Nebudu chování jiných opravovat a napravovat 
....jen to svoje.
 Dnes budu šťasten vědomím, že jsem stvořen pro štěstí, které je mi dáno nejen pro onen, 

ale i pro tento svět.
 Dnes se přizpůsobím okolnostem a nebudu chtít, aby se okolnosti přizpůsobily mým 

přáním.
 Dnes věnuji deset minut svého času dobré četbě. Jako je potrava nutná pro tělesný život, 

tak dobrá četba je nezbytná pro život duše.
 Dnes učiním dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
 Dnes si určím přesný program. Snad se jím nebudu přesně řídit, ale stanovím si jej. A vy-

varuji se dvojího zla: Spěchu a nerozhodnosti.
 Dnes budu pevně věřit – i když by okolnosti ukazovaly opak, – že Boží prozřetelnost o 

mne pečuje, jako by nebylo jiného člověka na světě.
 Dnes nepocítím strach. Docela jistě se budu beze strachu radovat ze všeho, co je krásné. 

Budu věřit v dobro.
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SBÍRKY Z NEDĚLE 4. ČERVENCE: Zábřeh 10.360; Jedlí 2.500; Svébohov 1.700; Kláš-
terec 1.527; Zvole 2.930; Maletín 1.840 Kč. DARY: Zábřeh – na farnost 1.000; Svébohov 
– na kostel 2.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš

OHLAS na článek z Katolického týdeníku (č. 27-28; strana 17) „AŤ ŽIJE KATOLIC-
KÁ PRAHA!“ – znělo před 75 lety 
Zaujal mě článek v posledním Katolickém týdeníku. Mám totiž na tuto událost jednu ži-
vou vzpomínku. Když jel papežský legát do Prahy na celostátní sjezd katolíků, jel zvláštním 
vlakem přes Zábřeh na Moravě. V Zábřeze na nádraží ho očekávali zástupci města a růz-
ných spolků, hlavně katolických. Za zvuku hudby vystoupil pan kardinál Verdier z vlaku na 
nástupiště, kde ho uvítal pan František Přerovský, za lidovou stranu. Potom se vrátil pan 
kardinál do vlaku. Vlak pomalu odjížděl a lidé panu kardinálovi, který stál v okně, nadšeně 
mávali. Dobře si na to pamatuji, bylo mně tehdy 10 roků.  Marie Krieglerová - Přerovská

V KRONICE ZÁBŘEŽSKÉ FARNOSTI SE MŮŽEME DOČÍST:
 Po ukončení pražských slavení, které nad očekávání dobře se podařily, odejel kardi-
nal-legat na Moravu, aby prý poznal zemi, kde působili sv. Cyril a Metoděj, jimž zasvětil 
v Paříži jeden nový kostel. Provázel ho arcibiskup Dr. Leopold Prečan a jako zástupce vlá-
dy a presidenta ministr. Dr. Šrámek. Zvláštní vlak měl první zastávku na této cestě v Zá-
břehu o 12.30 hod. Na nádraží očekávalo veliké množství obecenstva; družičky; Orli, spol-
ky Metoděj a III. řád sv. Františka s prapory, místní duchovenstvo, úřednictvo okresního 
úřadu. Zde byl kardinal-legat po prvé uvítán. Našinec č. 151 z 3. července 1935 napsal: 
„Staniční budova byla krásně vyzdobena. Když kardinal-legat vystoupil z vlaku, zahrá-
la hudba papežskou hymnu. Uvítací řeči proslovili okresní hejtman Dr. Blahoslav, místní 
děkan Monsg. Jan Malota, který uvítal latinsky kardinala-legata na půdě arcidieceze olo-
moucké a země moravské, kterou sv. slovanští věrozvěsti putovali a kážíce evangelium 
a zem posvětili apoštolským potem. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně. Dále víta-
li br. Přerovský – francouzsky – za Orla a nakonec p. arcibiskup Dr. Prečan s přáním, aby 
vstup papežského legata do jeho arcidieceze přinesl požehnání za mír všemu lidu. Pan 
kardinal-legat Verdier ve své odpovědi prohlásil, že se na Moravu těšil a že svolává požeh-
nání Boží a sv. Cyrila a Metoděje na všechny její obyvatele. Na konec pak pronesl česky: 
„Děkuji.“ Když se vracel do vlaku, zahrála hudba francouzskou hymnu a na to naši státní. 
Za nadšeného provolávání slávy po pětiminutové zastávce odjel vlak do Olomouce. Do-
kud nezmizel z očí, provázely jej projevy jásotu a volání slávy. 

PRAŽSKÝ ARCIBISKUP MÁ SVÉ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY. Na začátku června byly spuštěny osobní 
stránky pražského arcibiskupa Mons. Dominika Duky. 
Na adrese:
www.dominikduka.cz budou postupně přibývat aktu-
ální články, texty přednášek, kázání či rozhovory. Kro-
mě fotografi í se objeví také připravovaná virtuální vi-
deoprohlídka Arcibiskupského paláce v Praze.  Red.


