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14. 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

EUCHARISTICKÝ VÝSTAV A SVÁTOSTNÉ POŽEHNÁNÍ
JE V 15.00 HOD. V DěKANSKÉM KOSTELE V ZÁbřEZE.

„Copak to není ten tesař, 
syn Mariin a příbuzný 
Jakubův, Josefův, Judův 
a Šimonův? 
A nežijí jeho příbuzné 
tady mezi námi?“

Mk 6,3

Bože, tvůj Syn se ponížil, aby zachránil svět a vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu;
 naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou  v jednotě Ducha svatého 
 žije a kraluje po všechny věky věků.                                                             Amen

ŽALM 123  naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.  
1: Ez 2,2-5                                              2: 2 Kor 12,7-10                                          Ev. Mk 6,1-6
Ordinárium:  břízovo č. 503              příště  Ebenovo č. 504
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UČíCí Se CíRKev - PRozŘeTelnoST A PoHoRŠení zlA 
S odkazem na 2. čt. 2 Kor 12,7-10 KKC 309 -314
 Jestliže se bůh, všemohoucí Otec, Stvořitel uspořádaného 
dobrého světa stará o všechny své tvory, proč existuje zlo? Na 
tuto otázku tak naléhavou jako nevyhnutelnou, tak bolestnou 
jako tajemnou, nestačí rychlá a ukvapená odpověď. Křesťanská 
víra však ve svém celku dává na tuto otázku odpověď: „Dobro-
ta stvoření, drama hříchu. Shovívavá láska boha, který vychází 
vstříc člověku svými úmluvami, vykupitelským vtělením svého 
Syna – darem Ducha svatého – shromážděním církve – silou svá-
tostí – povoláním k blaženému životu, který se předem předkládá 
souhlasu svobodných tvorů, ale o který se mohou, též předem – a to je to úděsné tajemství – 
připravit!“ V křesťanském poselství není jediný bod, který by z jistého hlediska nebyl odpo-
vědí na problém zla.
 Proč však bůh nestvořil tak dokonalý svět, aby v něm nemohlo existovat žádné zlo? bůh 
ve své nekonečné moudrosti a dobrotě chtěl svobodně stvořit svět, který je „na cestě“ ke ko-
nečné dokonalosti. V božím plánu toto postupné zdokonalování nese s sebou i to, že se ob-
jeví některé bytosti a jiné vymizí, s něčím dokonalejším přichází i něco méně dokonalého, 
příroda se někdy zvelebuje a jindy je ničena. Tak tedy zároveň s fyzickým dobrem existuje i 
FYZICKÉ ZLO potud, dokud stvoření nedosáhne své dokonalosti „v novém nebi a v nové 
zemi“. (Zjev)
 Andělé a lidé, rozumní a svobodní tvorové, mají směřovat ke svému poslednímu cíli svo-
bodným rozhodnutím a dávat mu z lásky přednost. Mohou ovšem sejít na scestí. Ve skuteč-
nosti opravdu zhřešili. Tím vstoupilo do světa MRAVNÍ ZLO, a to je nezměrně horší než fy-
zické zlo. bůh není příčinou mravního zla ani přímo, ani nepřímo. Avšak dopouští je, protože 
respektuje svobodu svého tvora, a dokáže z něj tajemně vytěžit dobro. Vždyť bůh je opravdu 
dostatečně mocný a dobrý, aby ze samotného zla vytěžil dobro.
 A tak časem je možno objevit, že bůh ve své všemohoucí prozřetelnosti může vytěžit 
dobro z následků zla, a to i mravního, které způsobili jeho tvorové. „A tak jste mne sem nepo-
slali vy, ale bůh....“, říká Josef svým bratřím, „vy jste proti mně zamýšleli zlo, bůh však zamýš-
lel dobro..., aby zachoval naživu četný lid.“ (Gen 45,8; 50,20) Z největšího mravního zla, kte-
ré kdy bylo spácháno, z odmítnutí a zabití božího Syna, což bylo způsobeno hříchem všech 
lidí, vytěžil bůh přemírou své milosti největší dobra: oslavu Krista a naše vykoupení. Tím se 
ovšem zlo nestává dobrem.
 „Všechno napomáhá k dobrému těm, kteří milují boha“ (řím 8,28). Svědectví světců ne-
přestávají potvrzovat tuto pravdu: svatá Kateřina Sienská říká těm, kteří se pohoršují a bouří 
kvůli tomu, co na ně přichází: „Všechno pochází z lásky, vše je zaměřeno na spásu člověka, 
bůh nedělá nic, co by nevedlo k tomuto cíli.“
 A svatý Tomáš More utěšuje svou dceru krátce před svou mučednickou smrtí: „Nemůže 
se stát nic, co bůh nechce. Takže cokoli on chce, i když se nám to zdá sebehorší, je ve skuteč-
nosti pro nás to nejlepší.“
 Pevně věříme, že bůh je Pánem světa a dějin, avšak cesty jeho prozřetelnosti nám často 
zůstávají neznámé. Jen na konci, až skončí naše částečné poznání a budeme vidět boha „tvá-
ří v tvář“ (1 Kor 13,12) plně poznáme cesty, kterými bůh, i přes drama zla a hříchu vedl své 
stvoření až k odpočinku onoho definitivního Sabatu – sedmého dne – pro nějž stvořil nebesa 
i zemi.                         P. Antonín Pospíšil
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červenovodsko     červenovodsko  
Farnost Písařov (kostel Rozeslání apoštolů) zve všechny na pouť v neděli 15. 7. v 9.00 hod., 
požehnání bude v 15.00 hod.
 Tuto neděli (15.7.) bude mše sv. v Červené Vodě výjimečně až v 10.30 hod.
      P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko

„bože cos ráčil před tisíci roky...”
  Mistrovství Evropy 2012 ve fotbalu je již to tam. Představte si 
otce, který by byl fotbalovým fandou, pravidelně by neděli co ne-
děli chodil na zápasy místního klubu, ale svému synovi by řekl: „Ty 
zůstaň doma. Nechci, aby ses ode mě tím fotbalem nakazil.” Zřej-
mě by toto neřekl žádný otec. Vždyť člověk se stěží může rozhod-
nout pro něco, co zná jen z doslechu a s čím se nikdy nesetkal. Jen 
ten, kdo sám zažil jásot stadionu, kdy publikum společně šílí i trpí, 
ví, oč vlastně ve fotbalu jde. A jen ten se může rozhodnout. Když však jde o náboženství, uva-
žují mnozí lidé jako ten otec. říkají: „Nechci své dítě ovlivňovat. Nechci mu předepisovat, co 
si má myslet a v co má věřit. A proto ho nenechám pokřtít. Ať se později svobodně rozhodne, 
jestli chce, či nechce věřit v boha.” Může se svobodně rozhodnout? To sotva! Nikdo se neroz-
hodne pro něco, co vůbec nezná. Takové dítě se o víru, o církev nebude zajímat. bude mu to 
cizí. Pro víru nebo proti ní se nelze rozhodnout, jako když se v obchodě rozhodujte koupit 
třeba pračku. Víra není zboží a není samozřejmá. Víra je dar a třeba ji uchovávat. Mladý člo-
věk musí postupně vrůst do víry. Musí zažít dobrý příklad v rodině, při bohoslužbě v koste-
le... Musí být při tom, když se rodiče nebo farní rodina modlí, když naslouchá zpěvu... Zkus-
me svým statečným příkladem živé víry v každodenním životě dětem i těm “jinak” věřícím 
dovolit, aby mohli objevovat tajemství víry. 
 „Otcové naši, svatí apoštolé, ctí vaše jména stále národ vděčný. Neopouštějte nikdy svého 
pole, ať vaše setba, dozraje v plod věčný. Ať na ni rosa požehnání kane, dědictví otců, zachovej 
nám Pane! “    P. Pavel Kavec, CM

postřelmovsko postřelmovsko

V neděli 15. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Postřelmově (minule 
5.975 Kč) a v Chromči (minule 3.000 Kč). 
 Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.   P. Vladimír Jahn

dUbiCKo 
 V sobotu 14. července od 15 hod. vás zveme do zahrady Katolického domu v Dubicku 
Na SeTKÁní PŘÁTel lidovÉ mUziKY. Hraje bohuslavanka za řízení A. brzobohaté-
ho. Srdečně zvou pořadatelé – KDU-Čsl a Orel Dubicko. 
v Jménem Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Loučná nad Desnou jste srdečně zvá-
ni na Slavnostní otevření „ Přístřešku na medvědí“, které bude ve čtvrtek 12. 7. 2012 ve 
13 hod. (pod Horní nádrží PVE Dlouhé Stráně). 
Přijďte se pokochat panoramaty, rozjímat i něco lehce vyslechnout a „zakousnout“. Rádi 
vás uvidíme.  Pořadatelé
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Sbírky z neděle 1. července nejsou uvedeny, protože Fi byly připravovány z důvodu do-
volené v tiskárně v předstihu. 

SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
středa 11. července    Svátek sv. benedikta, opata, patrona Evropy 

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. Ve středu 18. července od 9 hod. do 
16 hod. bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnos-
ti Kristýn služebník s.r.o., která zajišťuje kontakt mezi T-Mobile a 
těmi, kteří jsou zapojeni do „církevní sítě“ T-Mobile. Podmínkou 
pro nové zájemce o zapojení do „církevní sítě“ T-Mobile je souhlas 
faráře či děkana.  P. František Eliáš

KAToliCKÝ dŮm- volnÉ PRoSToRY K PRonÁJmU
 Spolek Metoděj nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu Katolického domu 
v Zábřeze. bližší informace podá Josef Klimek na telefonním čísle 731 465 717.

PoJeĎTe S nÁmi nA PoUŤ. Především všechny mariánské ctitele zveme na poutní zá-
jezd, jehož cílem je známé moravské poutní místo ŽAROŠICE. Mši svatou celebruje Ro-
muald Štěpán Rob OP. Přihlásit se můžete na známých kontaktech: Josef Klimek, tel. 583 
412 108, mobil 731 465 717, nebo Josef Flášar, Obr. míru 4, Zábřeh-Ráječek, tel. 737 618 
172. Odjezd v pátek 13. července v 16.00 hodin z Valové, předpokládaný návrat ve 22.30 
hodin, cena 200 Kč splatná v autobuse.

v KoSTele Sv. bARboRY zAHRAJe HoUSliSTKA G. demeTeRovÁ. 
Světově proslulá houslistka Gabriela Demeterová vystoupí ve 
středu 11. července od 19 hodin v nově zrekonstruovaném kos-
tele sv. barbory s unikátním projektem nazvaným Ludwig van 
beethoven – hudba a duše génia, který přibližuje jednoho z nej-
větších gigantů světové klasické hudby. Vedle Gabriely Demetero-
vé se posluchačům představí také herec Marian Roden (syn Karla 
Rodena) a přední slovenská klavíristka Nora Škuta.
Koncert pořádá Zábřežská kulturní ve spolupráci s občanským 
sdružením Svatá barbora. Záštitu nad akcí převzal starosta města 
František John. Volné vstupenky lze zakoupit v pracovní dny od 8 

do 17 a v sobotu od 9 do 13 hodin v infocentru kulturního domu.

PodHŮŘím JeSeníKŮ. Orel jednota Zábřeh zve všechny 
na 14. ročník turistického a dálkového pochodu ,,Podhůřím 
Jeseníků“. Pro ,,dálkoplazy“ začíná pochod noční 50 km tra-
sou již v pátek 13. 7. ve 20.00 hod. Denní trasy – 50, 35, 25, 15 
a 11 km – mají start stanoven na 14. 7. mezi 6.00 až 9.00 hod. Start i cíl všech tras je v Ka-
tolickém domě Zábřeh.  Informace: tel. 604 501 426 nebo kubicek.jana@seznam.cz

PŘiPRAvUJeme: NA 2. SRPNA SE V ZÁbřEŽSKÉ FARNOSTI PřIPRAVUJE SLAV-
NOST „PORCINKULE“


