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29. 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

Zvedám své oči 
k horám. 
Odkud mi přijde 
pomoc? 
Pomoc mi přijde 
od Hospodina, 
který učinil 
nebe i zemi.

Žalm 121

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré 
a v tvých rukou je celý náš život; 
dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, 
a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. 
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 121 Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
1: Ex 17,8-13                                  2: 2 Tim 3,14 – 4,2                                  Ev. Lk 18,1-8         
Ordinárium: Břízovo č. 503           příště Ebenovo č. 504
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
Pondělí   18. října   Památka sv. Lukáše, evangelisty
Evangelista Lukáš byl řecký lékař. Narodil se na počátku le-
topočtu v syrské Antiochii. Svatý Pavel, jehož žákem se stal, 
ho popsal jako „našeho milého Lukáše, lékaře”. Jeho díla, tře-
tí evangelium a Skutky apoštolů, naznačují, že spolu s Pavlem 
podnikl misijní cesty. Kromě toho je mu přisuzováno autorství 
několik obrazů Panny Marie. Pavel se o Lukášovi jako o svém 
společníkovi zmiňuje ve třech listech z Říma. K apoštolu Pavlo-
vi, kterého 17 let doprovázel,  se připojil okolo roku 50. Po smrti 
apoštola Pavla působil jako zvěstovatel víry zejména v achajské 

Boiótii. Zemřel ve věku 84 let a byl pohřben v Th ébách. Z vědeckých poznatků vyplývá, že 
byl robustní postavy, vysoký 163 až 165 cm a měl krevní skupinu 0. 

DĚKANÁTNÍ RADA. Kněží zábřežského děkanátu se sejdou v Zábřeze 
ve středu 20. října ke společné schůzi děkanátní rady a mši svatou budou 
slavit v kostele sv. Bartoloměje spolu s věřícími v 9.40 hod.  
                                                                                           P. František Eliáš
KATOLICKÝ DŮM 
 Na koncert populární zábřežské folk & country skupiny MADALEN nazvaný 

VZPOMÍNKA jste zváni ve středu 20. října od 18 hodin. Hostem večera bluegrasso-
vá kapela BG STYL.

 Spolek Metoděj Zábřeh, ve spolupráci s Klubem Ámos Ostrava připravují dal-
ší z řady oblíbených interaktivních výstav. Tentokrát to bude výstava s názvem DNY 
HLAVOLAMŮ II. Jak název napovídá, jedná se o další část několikadílného projek-
tu, který seznamuje děti i dospělé s hlavolamy, rébusy a různými hrami. Ukazuje jejich 
krásu, možnost smysluplného trávení volného času, procvičuje paměť, logické myšle-
ní a postřeh. Výstava bude v Katolickém domě zahájena vernisáží v pondělí 25. října 
v 18 hodin. Výstavu je pak možné navštívit v pracovní dny až do 5. listopadu v době od 
8 do 16 hodin. Případný jiný termín si můžete domluvit na telefonu 583 412 108, mob. 
731 465 717, případně prostřednictvím e-mailu spolek.metodej@tiscali.cz. 
  Na setkání s Vámi v Katolickém domě se těší Josef Klimek

SPOLEČENSTVÍ BIŘMOVANÝCH (v květnu 2009) se sejde s otcem 
Lvem Eliášem v pátek dne 22. října po mši svaté a adoraci na faře 
v Zábřeze. Setkání bude věnováno tématu: „Člověk“. Ofi ciálně začíná-
me v 19.30 hod., přicházet však můžete dříve. Rádi mezi sebou uvítá-
me zájemce o uvedené téma také z řad těch, kteří se na přijetí svátosti 
biřmování připravují.                                                   Vlastimil Dvořák

Osmé arcidiecézní setkání lektorů se koná v sobotu 23. října od 10 hod. ve velkém 
sále kurie na Biskupském nám. 2 v OLOMOUCI. Bližší informace, minulé FI.  Martina 
Pavlíková mail: pavlikova@arcibol.cz, tel. 603 977 711

HYNČINA. Na „misijní neděli“ 24. října budeme v 15 hod. slavit mši svatou v kostele 
sv. Stanislava v Hynčině.  Všechny poutníky srdečně zve P. František Dostál. 
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„ALTERNATIVE SESSION No.3“. Mladí křesťanští demokraté a Spolek 
Metoděj Zábřeh vás zvou na taneční zábavu, která se uskuteční v sobotu 
23. října 2010. Začátek ve 20 hodin v Katolickém domě v Zábřeze. Od 
20.00 – 20.30 hod. je vstup zdarma, poté vstupné 40 Kč. Můžete se těšit 
na: DJ FIBIC. Občerstvení zajištěno. Případné dotazy na mkdzabreh@
atlas.cz. Akce je dále prezentována na facebooku a na webovém portálu 
signály.cz.   Srdečně zvou pořadatelé.

NEDĚLNÍ RODINNÁ POHÁDKA. Mateřské a rodinné centrum 
Hnízdo a skautské středisko Skalička srdečně zvou malé i velké na 
rodinnou nedělní pohádku Lotrando a Zubejda (na motivy fi lmo-
vé pohádky s písněmi Zdeňka Svěráka) v podání 1.dívčího skaut-
ského oddílu ze Šumperka v neděli 24. 10. 2010 v 15.00 v Kato-
lickém domě. Vstupné dobrovolné.  
 Na setkání se těší Irena Švédová, Eva Pátková a Daniela Johnová

KONCERT – ZMĚNA PROGRAMU v neděli 24. října 2010 v 15 
hod. Pěvecká schola jedelské a svébohovské farnosti pod vedením 
varhaníka Josefa Hrocha si Vás dovoluje srdečně pozvat na koncert 
„Pozdravena buď, Královno“. Spoluúčinkují: Ing. Zdeněk Březa – 
housle, Antonín Macek – housle, Svatava Špundová – violoncello. 

Srdečně zvou pořadatelé 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE V ZÁBŘEZE PŘI-
PRAVUJE. V pátek 12. listopadu 2010 navštíví Zábřeh na pozvání Místní 
skupiny ČKA významný vědec Prof. RNDr. Petr Vopěnka, DrSc., matematik, 
fi losof, ale i skaut, který v těžkých dobách totality osvědčil pevnost a odva-
hu s nadějí. V letech 1990-1992 byl ministrem školství, v roce 1998 obdržel 

od prezidenta Václava Havla státní vyznamenání „Medaili za zásluhy II. stupně“, v roce 
2004 cenu Dagmar a Václava Havlových, VIZE 97. Tento významný popularizátor vědy 
promluví na téma, „Hlavní proudy rozvoje matematiky.“  Ing. Mgr. František Srovnal

OÁZA - centrum denních služeb pro osoby s mentálním posti-
žením a duševním onemocněním, jejímž zřizovatelem je Charita 
Zábřeh, shání pro výrobu adventních věnců a svícnů a na další de-
korace suché květy (slaměnky, statice...) a jiné sušiny. Pokud může-
te darovat tento materiál, kontaktujte nás mailem: oaza@charitazabreh.cz, telefonicky: 
mobil - 736 509 464, pevná 583 412 587, kl. 28, nebo osobně v Charitním domě sv. Bar-
bory, Žižkova 15, Zábřeh. Zn. Upotřebíme vše. 
  Petra Damborská, vedoucí pracovník Oázy

PODĚKOVÁNÍ. Chci poděkovat za ocenění, které jsem obdržel na III. setkání dobro-
volníků Charity v Kroměříži od Mons. Jana Graubnera. Také chci poděkovat za dobrou 
spolupráci koordinátorce sociál. služeb Mgr. Míle Šotolové a Monice Hanušové a všem, 
kteří jakkoliv pomohli či pomáhají tím, že darují oblečení,obuv, knihy a noviny.
Odsouzení jsou za tyto dary vděčni. Při hovorech s uvězněnými, kteří přicházejí z ji-
ných věznic zjišťuji, že díky spolupráci s vedením věznice a Charity Zábřeh se podařilo 
najít dobré podmínky pro tento druh pomoci.  Tomáš Kobza
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Učící se Církev – PÍSMO SVATÉ KNIHA BOHA A ČLOVĚKA 
S odkazem na 2 Tim 3,14 nn—KKC 105-119
 V dějinách světa a církve bylo napsáno nesčíslné 
množství knih. Je však jedna kniha, která nade všemi 
knihami vyniká, a jí by měli všichni lidé dávat před-
nost před ostatními knihami. Jejím autorem je totiž 
Bůh a člověk. Proto jí náleží název ve vlastním smyslu 
slova KNIHA. Je to Bible, z řeckého τὰ βιβλíα (ta bib-
lia - knihy, svitky) soubor knih, který známe i pod ná-
zvem Písmo svaté. Má dvě části: Starý a Nový zákon.
 Co bylo Bohem zjeveno a je v Písmu svatém obsa-
ženo a vyjádřeno, bylo zaznamenáno z vnuknutí Du-
cha svatého. Církev považuje, podle apoštolské víry, všechny knihy jak Starého, tak i Nové-
ho zákona za posvátné a kanonické, protože byty sepsány z vnuknutí Ducha svatého a jako 
takové církvi předány.
 K sepsání těchto posvátných knih si Bůh vybral lidi, které INSPIROVAL - to je vnuk-
nul jim, podnítil je, ovlivnil - použil je i s jejich schopnostmi a silami, působil v nich a skr-
ze ně, aby jako praví autoři zapsali všechno a pouze to, co on chtěl.
 Inspirované knihy učí PRAVDĚ, neboť vše, co tvrdí inspirovaní autoři, jinak svatopisci, 
se musí považovat za tvrzení Ducha svatého. Proto je také třeba uznat, že knihy Písma sva-
tého učí spolehlivě, věrně a bez omylu pravdu, kterou chtěl mít Bůh zaznamenanou v Pís-
mu svatém pro naši spásu.
 Nicméně křesťanská víra není „náboženstvím knihy“. Křesťanství je náboženstvím Bo-
žího „Slova“, ne však slova psaného a němého, nýbrž Slova vtěleného a živého. Aby slova 
nezůstávala mrtvou literou, je nezbytné, aby Kristus, toto věčné Slovo živého Boha, nám 
skrze Ducha svatého „otevřel mysl, abychom rozuměli Písmu“ (Lk 24,45).
 Bůh mluví v Písmu svatém prostřednictvím lidí, lidským způsobem, proto musí vyk-
ladač Písma sv., chce-li pochopit, co nám chtěl Bůh sdělit, pozorně zkoumat, co měli sva-
topisci skutečně v úmyslu vyjádřit a co chtěl jejich slovy zjevit Bůh. Abychom pochopili 
záměr svatopisců, je nutno brát v úvahu poměry v jejich době i jejich kulturu, způsob chá-
pání, vyjadřování a vyprávění obvyklé v jejich době. Jinak totiž podávají a vyjadřují prav-
du texty historické, jinak texty prorocké nebo básnické, ještě jinak další druhy slovního 
projevu. Tedy Písmo svaté se má číst a vykládat v témž Duchu, ve kterém bylo napsáno.
 Druhý vatikánský koncil uvádí TŘI MĚŘÍTKA k tomu, aby byl výklad Písma shodný 
s Duchem, který je inspiroval:
 1. Bedlivě přihlížet „k obsahu a jednotě celého Písma“. Ať už jsou knihy, ze kterých se 
skládá, jakkoli různorodé, je přesto Písmo jedno v síle jednoty Božího plánu, v němž Ježíš 
Kristus je středem a srdcem, otevřeným od jeho Veliké noci.
 2. Číst Písmo v „živé tradici celé církve“. Písmo sv. bylo totiž napsáno nejdříve v srdci 
církve. Vždyť církev zachovává ve své tradici živou paměť Božího slova a Duch svatý jí po-
skytuje duchovní výklad Písma.
 3. Přihlížet k analogii víry. Výrazem „analogie víry“ je míněna spojitost pravd víry mezi se-
bou a v celkovém plánu zjevení. Nelze tedy vytrhávat jednu pravdu, či sdělení ze souvislosti.
 Podle starobylé tradice lze v Písmu svatém rozlišovat dva SMYSLY: literární a duchovní. 
 LITERÁRNÍ - to je smysl vyznačený slovy Písma a odhalený exegezí - výkladem, který 
se řídí pravidly správného výkladu.
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 DUCHOVNÍ smysl. Protože Boží plán je jednotný, může sloužit jako znamení nejen 
text Písma, nýbrž i věci a události, o kterých se mluví:
 a) ALEGORICKÝ smysl. Můžeme dosáhnout hlubšího pochopení událostí, chápeme-
li jejich význam v Kristu; tak například přechod Rudým mořem je znamením Kristova ví-
tězství a tím také křtu. 
 b) MORÁLNÍ smysl. Události v Písmu nás mají vést ke správnému jednání. „Bylo to 
napsáno jako poučení pro nás“(l Kor 10,11).
 c) ANAGOGICKÝ smysl (používáno ve významu nanebevzetí, spasení). Je možné vi-
dět věci a události v jejich věčném významu, který nás vede vzhůru k naší nebeské vlasti. 
Tak je církev na zemi znamením nebeského Jeruzaléma.
 Jedno středověké dvojverší shrnuje takto význam čtyř smyslů: Literární smysl učí, co 
se stalo, alegorický, v co věřit, morální, jak jednat a anagogický, kam směřovat.
 Je povinností exegetů - vykladatelů Písma - přispívat podle těchto pravidel k pronika-
vějšímu pochopení a výkladu smyslu Písma svatého, aby na základě vědecké práce dozrál 
úsudek církve. Neboť všechno z oboru výkladu Písma nakonec podléhá posouzení církve, 
která plní božský příkaz a službu uchovávat a vykládat Boží slovo.
 Sv. Augustin to výstižně vyjadřuje: „Nevěřil bych evangeliu, kdyby mne k tomu nepohnu-
la autorita katolické církve.“   P. Antonín Pospíšil

7. FRANTIŠEK KOLEM SEBE SHROMAŽĎUJE SPOLUBRATRY
 Nejprve se v celém Assisi o Františkovi mluvilo jako o bláznovi, protože se vzdal ma-
jetku. Žil v jeskyni poblíž opraveného kostelíka. Nechtěl se stát poustevníkem, protože 
poustevník měl v té době úctyhodné postavení. I této úcty se chtěl František zříci. Postup-
ně za Františkem přicházeli muži, kteří společně s ním chtěli žít v úplné chudobě. Bránil se 
tomu, aby vytvořil nová zvláštní pravidla pro společný život. Říkal, že hlavním a jediným 
pravidlem je pro ně Kristovo evangelium.
Bratři se rádi setkávali s nemocnými, chudými, malomocnými, a tak uskutečňovali slova 
evangelia. Zvlášť malomocným připomínali Pána Ježíše, Božího Syna, který se nepohoršil 

nad tím vzít na sebe lidské tělo, narodit se v chlévě, celý život 
žít v chudobě a umřít v podobném opovržení, jakému byli vy-
staveni malomocní. V té době přišla za Františkem Klára ze 
šlechtické rodiny. Chtěla ho následovat stejným způsobem ži-
vota podle evangelia. František se dlouho modlil, ale nakonec 
nedovolil, aby žila s nimi jejich potulným životem. František 
jí však ukázal jinou cestu. Sám jí v opraveném kostelíku Pan-
ny Marie ostříhal vlasy na znamení zasvěcení se Bohu. Klára 
pak po Františkově vzoru založila poblíž tohoto kostela kláš-
ter Chudých paní, dnes po ní nazývaných klarisky.
František se nejvíce radil s Pánem Ježíšem o tom, co má dě-
lat Hlavním životním pravidlem bylo pro něj evangelium. Právě 
v něm nacházel odpovědi na své otázky, v situacích, kdy si ne-
věděl rady.
S kým já se nejvíc radím o tom, jak mám žít? Udělám to, co mi 
řekne kamarádka, co se dočtu v časopisu, co je právě moderní? 
Bereme do rukou evangelium, abychom dělali to, co nám řekne 
Pán Ježíš?
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ČERVENOVODSKO         ČERVENOVODSKO

Sbírky z neděle 10. října: Červená Voda 1.812; Písařov 898; Mlýnický 
Dvůr 280; Jakubovice 416; Moravský Karlov 260; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 263. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.                       P. Radek Maláč

 ZMĚNY MŠÍ SVATÝCH: V pondělí 18.10. nebude mimořádně mše 
sv. v Písařově a od středy 20.10. do pátku 22.10. nebudou mše svaté v Čer-
vené Vodě.
 SETKÁNÍ SENIORŮ se uskuteční 28. října v 8.45 hod. na faře v Čer-

vené Vodě. P. Radek Maláč

MOHELNICKO    MOHELNICKO    MOHELNICKO

Sbírky z neděle 10. října: Mohelnice 4.953; Úsov 1.826; Studená Loučka 421 Kč. 
 Všem štědrým dárcům „Pán Bůh zaplať“.  P. Petr Šimara

LOŠTICKO     LOŠTICKO     LOŠTICKO

PERLY SVĚTLA. V tomto týdnu uplyne již požehnaných osm let, kdy 
16. října 2002 apoštolským listem „Rosarium Virginis Mariae“ uvedl pa-
pež Jan Pavel II. do modlitby růžence pět desátků a pojmenoval je Rů-
žencem světla. Charismatický papež časů, které potřebovaly a potřebují 
světlo a sílu, která tryská z modlitby sv. růžence.
V apoštolském listu píše: „Opakování modlitby Zdrávas, neznamená mo-

notónnost, ale jde o pestrou modlitbu, která ukrývá intenzitu vyjádření lásky a důvěry k Panně 
Marii jako k Matce Boží a naší nebeské Matce. Pro svou prostotu a hloubku zůstává i ve třetím ti-
síciletí velmi významnou modlitbou, určenou k tomu, aby přinášela ovoce svatosti. Poskytuje člo-
věku příležitost k osobnímu rozjímání, k formaci Božího lidu a k nové evangelizaci.“
 A propos: Defi nitivní podobu modlitby svatému růženci vtiskl papež Pius V. po vítěz-
ství křesťanských vojsk nad Turky u řeckého Lepanta v roce 1572, a pak Klement XI. po bitvě 
u srbského Petrovaradína u Nového Sadu v roce 1716. Známá modlitba mezi desátky: „Pane 
Ježíši, odpusť nám naše hříchy...“ byla do růžence vsunuta po zjevení Panny Marie ve Fatimě 
v roce 1917. Kdo sleduje a prožívá život s otevřenýma očima i srdcem, pochopil, že místo fi lo-
zofování a naříkání nad stavem současného světa, je třeba co nejdříve vzít do rukou růženec... 
Po napsání tohoto článku činím tak i já...

 Misjiní tým z Loštic od 16. - 24. října 2010 bude mít značný podíl na průběhu misií 
v hlavním městě Slovenska, v Bratislavě, které se uskuteční v týmové spolupráci řeholních 
a diecézních kněží a jejich spolupracovníků. Velká akce končí neděli 24. října. Misionáři Vás 
prosí o modlitby za požehnaný průběh misií v BA City. Děkujeme ! P. Pavel Kavec, CM

FARNOSTI SPRAVOVANÉ Z TATENICE

Sbírky z neděle 10. října: Lubník 560, Tatenice 1.060 (+ 10.000 DAR), Hoštejn 3.300, Kosov 
560 Kč. Pán Bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl

ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO    ŠTÍTECKO

Sbírky z neděle 10. října: Štíty 1.870; Cotkytle 1.860; Horní Studénky 1.260 Kč. 
 Všem dárcům Pán Bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek
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POSTŘELMOVSKO      POSTŘELMOVSKO

V neděli 17. října bude mimořádná sbírka na opravy v Postřelmově 
(minule 6.771 Kč); mimořádná sbírka v Chromči bude o hodech v ne-
děli 24. října (minule 2.600 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.     P. Vladimír Jahn

 Ve středu 20. října bude biblická hodina od 19.30 hodin na faře 
v Postřelmově. 
 V neděli 24. října oslaví chromečtí farníci hody, mše svatá bude v 8.00 hodin. 

  V Postřelmově proto bude mše sv. v 11.00 hodin.

BLAHOPŘÁNÍ. V úterý 19. října oslaví 70. narozeniny 
pan Josef Havelka z Jedlí. Přejeme hojnost Božího požehnání a ochra-
ny. Zdraví a sílu do dalších let, ať mu jeho různorodá činorodost přináší 
radost.     Přejí farníci a sestry boromejky

LIGA PÁR PÁRU. Pokud chcete nakouknout do tajů biorytmu ženské plod-
nosti, přijměte pozvání na kurz, který začíná 27. října v 19 hod. v Dubicku, 
Cihelna 290.                                                                              L+M Kolčavovi 
 Bližší informace: 583 449 284 nebo www.lpp.cz

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdeč-
ně zvou na nový cyklus duchovních obnov se sv. Augustinem. Setká-
ní bude doprovázet stejnojmenný fi lm, který vznikl na podnět papeže 
Benedikta XVI. 
DUCHOVNÍ OBNOVA SE SV. AUGUSTINEM II. 
„Jdi, neboť, jako že žiješ, stát se nemůže, aby syn takových slzí zahynul!“
Ve dvou termínech: 13.-14.11.2010 nebo 27.-28.11.2010. Program začíná 
v sobotu v 9 hod. mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje 

v Norbertinu. Zakončení v neděli ve 13.00 hod. Závazná přihláška s podrobným pro-
gramem je na info@premonstratky.cz. (případně vám ji poskytneme na faře v Zábřeze, 
pokud nám zavoláte nebo napíšete na adresu v tiráži FI).
Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 8.11.2010 (resp. 22.11.2010). 
Vyplněnou přihlášku odešlete na info@premonstratky.cz, nebo na adresu: NORBERTI-
NUM – víceúčelové centrum, Sadové náměstí 39, 772 00 Olomouc–Svatý Kopeček. 
Tel: +420 585 385 465. E-mail: info@premonstratky.cz

HANA CLUB pro maminky, které jsou z nejrůz-
nějšího důvodu samy. Zveme Vás na další setkání, 
které proběhne ve středu 20. září na Charitě Zábřeh 
v kuchyňce  Oázy (v přízemí). Začínáme v 17. hod., 
děti lze vzít s sebou. Tentokrát si můžeme vyzkoušet 
zdobení předmětů ubrouskovou technikou.

Za děkanátní centrum RODINA V AKCI
zve Monika a  Hana
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SBÍRKY Z NEDĚLE 10. ŘÍJNA: Zábřeh 10.470; Jedlí 1.400; Drozdov (hody) 1.380; Své-
bohov 1.650; Klášterec 5.738; Zvole 3.030, Vyšehoří 1.070 Kč. DARY: Zábřeh – na far-
nost 20.000; na misie 1.000 Kč. Všem dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD K MISIJNÍ NEDĚLI 24. 10. 2010
Drazí přátelé misií,
 nedávno mi jeden misionář vyprávěl, co zažil: „Šel jsem navštívit chudou rodinu, 
která žila v těžko dostupném terénu asi 3 hodiny cesty vysoko v horách. Jejich obydlí 
bylo velmi prosté. Překvapilo mě, když mi k obědu připravili pečené kuře. Protože jsem 
žádná zvířata v okolí domku běhat neviděl, zeptal jsem se, zdali ještě nějaká kuřata mají. 
Sami by se jistě nepochlubili, že mi dávají to poslední. Na jejich tvářích však byla vidět 
radost, že pro mě měli z čeho připravit hostinu.“
 Tento příběh potvrzuje to, co nám k letošní Misijní neděli říká Sv. otec Benedikt 
XVI., že klíčem k misiím je vytváření nebeského společenství. Právě Ježíš nás totiž učí 
nebeským zásadám lásky. Papež nám připomíná, že svět potřebuje Boží lásku, setkat se 
s Kristem a uvěřit v něj. Sv. otec nás vyzývá, abychom Ježíše učinili viditelným, aby Vy-
kupitelova tvář zářila v každém koutu země.
 Chci využít této příležitosti a jménem Sv. otce i všech lidí z misií, se kterými jsme 
spojeni, Vám chci vyjádřit upřímnou vděčnost a ocenit Vaše nasazení pro misie. I přes 
nelehkou ekonomickou situaci dokazujete, že Vám jsou papežské misie blízké. Každá 
Vaše modlitba, obětované utrpení, fi nanční dar či jinak prokázaná láska misiím skuteč-
ně přispívá k setkání s živým Kristem a přináší tolik potřebné nebeské hodnoty. 
V loňském roce jsme z Česka v rámci 102 projektů podpořili 33 misijních diecézí v 9 
zemích. Kromě formačních a vzdělávacích programů, staveb a oprav kostelů, kaplí, far, 
klášterů, center a domovů, dostalo pomoc 843 bohoslovců ve 14 seminářích a téměř 133 

tisíc chudých dětí. Celkem jste na misie věnovali 
téměř 30 milionů Kč. Tato pomoc přichází vždy k 
těm nejpotřebnějším, je dobře koordinovaná a vy-
užívaná. Lidé z misií nás též ujišťují o svých mod-
litbách a sami se podílí svou spoluúčastí. 
Přijměme pozvání Sv. otce k modlitbě, k bratrské 
a konkrétní pomoci tolika trpícím a strádajícím. 
Vždyť podle statistik umírá denně kvůli nedostat-
ku jídla a pitné vody asi 15 000 dětí. Vzpomeň-
me na misionáře, kteří často za cenu svého života 
svědčí o Božím království v těch nejvzdálenějších 
a nejvíce problematických místech. Při pohledu na 
nesmírnou velikost misií se aktivně zapojme do ší-
ření evangelia. Svěřme naše snažení Marii, Mat-
ce Misionáře světa, která nám jistě ráda prozradí, 
jak co nejlépe během Misijní neděle zažít nebeské 
společenství a připravit letošní misijní hostinu. 
P. Jiří Šlégr národní ředitel Papežských misijních děl


