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17. 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.

Potom Ježíš 

vzal chleby, 

vzdal díky 

a rozdělil je sedícím; 

stejně i ryby, 

kolik kdo chtěl.

Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; skloň se 
k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených užíváme tak, aby nás už nyní 
přiváděly k tomu, co je věčné. 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 145   otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
1: 2 Král 4,42-44    2: Ef 4,1-6       Ev. Jan 6,1-15
Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště  břízovo č. 503
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
Úterý 31. července památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
Středa 1. srpna památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele  
Čtvrtek 2. srpna Panny Marie Královny andělů  

PoRCinKUle je tradiční pouť, jejíž historie je spjatá s františkán-
ským řádem, která se koná 2. srpna a je spojená s možností získat pl-
nomocné odpustky. 
ve farním kostele sv. bartoloměje v zábřeze budeme ve čtvrtek  
2. srpna slavit slavnost PoRCinKUle s otcem Rudolfem Friedlem. 
Protože k získání plnomocných odpustků je jednou z nezbytných 
podmínek Stav Milosti posvěcující, bude příležitost k Svátosti Smíře-
ní od 8.00 do 10.30 a od 13.00 do 15.00 a od 16.00 podle potřeby. 
Mše Svatá bude v 9.40, od 14.00 bude výstav Nejsvětější Svátosti a hodinová příležitost 
k soukromé adoraci, v 15.00 modlitba Růžence a v 15.30 Svátostné Požehnání. Mše Svatá 
v 16.00 hod.                                                                                            P. Lev Eliáš, OFCap

SvÁToST SmíŘení. Třetího srpna, o prvním pátku můžete v kostele sv. bartoloměje 
v Zábřeze přijmout svátost smíření od 16.00 hod.                                    P. František Eliáš 

vARHAnní mARATÓn
Jako v minulých letech i letos se o víkendu 11. a 12. 
srpna sjedou na faru v Zábřeze mladí varhaníci z růz-
ných koutů republiky, aby poseděli nejen u stolu, ale 
především u varhan děkanského chrámu sv. bartolo-
měje. Hudební „MaraTón“ začne v sobotu ve 14 hod. 
a vrcholem setkání bude koncert od 19 hod. V neděli 
pak někteří z nich usednou k varhanám, aby dopro-
vodili slavnostní liturgii.                    P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK Ve středu 15. srpna od 9 hod. do 16 hod. 
bude opět na faře v Zábřeze pracovnice servisní společnosti 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 „cír-
kevní sítě“ T-Mobile je souhlas faráře či děkana.                                      P. František Eliáš

Svátost manželství v kostele sv. bartoloměje v Zábřeze přijmou:  

4. 8. Jiří Kyranda z Uničova a Petra Grúzová ze Zábřehu
11. 8. Tomáš Hájek z Rejhotic a zdeňka Hajtmarová z Jestřebí 

v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie ve Zvoli
přijmou svátost manželství

25. 8. martin minář z Rájce a iveta lepičová ze Sudkova  
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CeloSTÁTní SeTKÁní mlÁdeŽe  14. – 19. 8. 2012
Ještě stále se můžete přihlásit!
Setkání pro mladé lidi od 14 do 30 let, kteří chtějí prožít několik dní ve 
společenství mladých lidí. 
Více informací na: www.zdar2012.signaly.cz  
Program najdete na stránkách setkání.
Účastníci musí pro přihlášení vyplnit online přihlášku.

PoUŤ K obRAzU boŽíHo miloSRdenTSví
P. Pawel Zazcyk, nový zábřežský kaplan ve spolupráci CA 
Awertour připravil na 27. – 28. srpna pouť do kláštera v La-
giewnikách, kde žila sestra Faustina, která dostala od Pána 
Ježíše Krista úkol šířit úctu k božímu Milosrdenství a kde je 
také uctíván obraz božího Milosrdenství, který byl podle její 
vize namalován. Tuto řeholní sestru svatořečil papež Jan Pa-
vel II. Součástí poutě bude návštěva významných míst Kra-
kova a jeho okolí.
Mimo jiné poutníci budou s P. Pawlem slavit mši svatou v jeho 
rodné farnosti Wieliczka. Kdo má zájem hlaste se urychleně 
na tel. CA Awertour 731 626 506 (Lenka Hamplová).

Avizo K PoUTi do SvATÉ země
Pouť do Sva-
té země, kte-
rou jsme při-
pravovali již 
v loňském roce z farnosti Zábřeh a oko-
lí a případně děkanátu, jsme odložili na 
příští rok 2013. 
Protože na takovou pouť je třeba se dob-
ře i duchovně připravit, již nyní posílá-
me první informace. 
Odjezd ze Zábřeha -Valové přistaveným 
autobusem na letiště do Ostravy je sta-
novený na 11. března 2013 s návratem  
18. března.                     P. František Eliáš

volbY 
Na podzim roku 2012 proběhnou v České republice volby jak do Senátu, 
tak i volby krajské. Zároveň se připravuje výběr kandidátů na volbu pre-
sidenta v roce 2013. Nejen, že politiky kritizujeme a někdy velice právem, 
ale taky se za ně modlíme a když se ucházejí o náš hlas, tak je naší morální 
odpovědností podpořit ty, kteří jsou toho hodni. Jinak je každá kritika jen 
„mlácením prázdné slámy“.                                                                        P. František Eliáš
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UČíCí Se CíRKev – bŮH JE NEJVYŠŠÍ PRAVDA - DObRO A KRÁSA 
s odkazem Ef 4, 1 – 6: Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste 
tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy 
skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte za-
chovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, 
k jedné naději jste byli povoláni;  jeden je Pán, jedna víra, jeden křest.
Je jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je 
ve všech.

Známý fyzikální jev nám ukazuje, že paprsky světla, když dopadnou na průzračný 
hranol, rozloží původně bílé světlo do škály základních barev. Cosi vzdáleně obdobného 
se odehrává, když se jednoduchá podstata boží promítne do naší (stvořené) poznávací 
schopnosti, která je naopak složená. Samo v sobě jednoduché božství se tak začne nutně 
jevit jako složené z mnoha vlastností.

bůh je PRAvdA. Protože bůh je nejdokonalejší bytostí, je i nejvyšší, ničím neomeze-
ná pravda. Základem jakéhokoliv druhu pravdy je vždy jakási shoda se skutečností. „bůh 
je světlo, a tma v něm vůbec není.“ (Jan 1,5) Jeho slovo je pravda a jeho zákon je pravda. 
Ježíš se zaručuje vlastní osobou za boží pravdu, když před Pilátem vyznává: „Já jsem se 
proto narodil, a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě.“ (Jan 8,37)

boha nelze podrobit důkaznímu řízení, protože věda ho nemůže prohlásit za předmět 
zkoumání. A přece se bůh ze své vůle podrobuje určitému druhu důkazního řízení. To, 
že bůh je pravda, víme na základě Ježíšovy absolutní věrohodnosti. On je „cesta, pravda 
a život“. (Jan 14,6) Každý, kdo se na něho spolehne, to může objevit a vyzkoušet. Kdyby 
bůh nebyl „pravda“, nemohla by víra vstoupit do dialogu s rozumem. Mohou se však na-
vzájem domluvit, protože bůh je pravda a pravda je božská.

bůh je dobRo samotné, nad nímž není žádné lidské, vyšší dobro. Každé toto dobro 
je jen jeho paprskem. Každé jsoucno, pokud takovým je, stává se bytostnou hodnotou 
žádoucím (dobrým) pro sebe i pro druhé. Pokud jde o boha samého, má tato dobrota 
své vyústění v absolutní dobrotě mravní, neboli svatosti. Proto bůh nejenže nikdy fak-
ticky nehřeší, ale ani hřešit nemůže. Pro tvory má boží dobrota své důsledky ve smyslu 
dobrotivosti. bůh si totiž své hodnoty neponechává jen pro sebe, ale svobodně, z nezišt-
né lásky jimi zahrnuje stvořené bytosti nejrůznějšími způsoby. Tato účinná snaha obo-
hatit druhé patří podle zásady „dobro má snahu se šířit“ patří k základnímu trendu ja-
kéhokoliv dobra.

bůh je také nekonečná KRÁSA – je to naprostý soulad všech prvků v bytí boha. 
Před jeho tváří velebná důstojnost, moc a lesk ve svatyni jeho. (Žalm 96,6) Každé krásné 
jsoucno či jev musí obecně splňovat tyto podmínky: musí mít všestranně všechny poža-
dované vlastnosti. Tyto vlastnosti však mají též vytvářet celkovou harmonii, soulad, kte-
rý vyzařuje přitažlivý jas. I nejkrásnější pozemské věci jsou pouze omezeným odrazem 
nezevšedňující krásy zdroje v boží podstatě, která se rozevírá duchovému zraku nebes-
kých vítězů, andělů i svatých našich bratří a sester. Věčná blaženost v plnosti boží prav-
dy, dobroty a krásy, ke které spějeme a která má být našim posledním a nejvyšším cílem 
života, bude spočívat právě v poznávání boha jako věčné Pravdy, v prožívání boha jako 
věčného bobra a v údivu nad bohem jako nad věčnou Krásou.

Opravdu, jednou se plně ukáže, že stálo za to, zde na zemi mít boha za pevný hrad 
a vše podle jeho zákonů prožívat. bože, děkuji Ti za dar víry a života podle ní. 

                                                                                                               P. Antonín Pospíšil 
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zÁbŘeŽSKÁ FARnoST mÁ novÉHo KAPlAnA
odkud jsem? Pocházím z Wieliczki u Krakova, ale naro-
dil jsem se v Krakově, v Polsku, 6. listopadu 1981. Do Wie-
liczki se naši přestěhovali, když jsem chodil na střední ško-
lu, dříve jsme bydleli na jednom z panelákových krakov-
ských sídlišť. Wieliczka, kde mám domov,  je hornickým 
městem, které má kolem 20 000 obyvatel. Je něco větší než 
Zábřeh. Odjakživa se zde těží sůl. Z doby, přibližně Karla 
IV. (14. století) jsou zde světoznámé solné doly. 
Rodina a cesta sem? Mám jen jednoho bratra, který je že-
natý a má 4 děti. Tak to nějak za mě nahrazuje. Taťka mi 
zemřel letos na jaře, tak mamka zůstala doma sama. Nyní 
je už v důchodu. Vystudoval jsem průmyslovou školu s maturitou, obor telekomunikace. 
Poté jsem šel hned do semináře, který se v Polsku studuje 6 let. Teologii jsem studoval 
na Papežské teologické akademii v Krakově. Protože je v Polsku kněží hodně, není ne-
obvyklé, že se polští kněží rozhodnou ke kněžské službě mimo vlast. Já jsem se rozhodl 
pro Česko. V Česku jsem nikdy nebyl, bral jsem to jako výzvu. Rok jsem strávil v olo-
mouckém semináři, kde jsem se naučil něco málo česky. Pak jsem se stal na rok jáhnem 
ve Vsetíně a 26. června 2010 jsem přijal kněžské svěcení. Otec arcibiskup mě po svěcení 
poslal na dva roky sem na „sever“ do Šumperka a nyní jsem se přesunul o 15 km dolů, 
k vám do Zábřeha.
Povolání? Rozhodnutí stát se knězem ve mně uzrálo přibližně rok před maturitou. Před-
tím jsem tuhle touhu v sobě necítil. Spíš jsem chtěl studovat dějiny. Myslel jsem, že budu 
třeba učitelem. Pak se to najednou změnilo. Cítil jsem, že kněžství je to, k čemu jsem po-
volán a tuhle jistotu cítím doposud.
Cesta víry? Jako typický Polák jsem z věřící rodiny. Chodil jsem, jako všechna děcka ve 
třídě do náboženství a také každou neděli do kostela. Ale už půlka mých vrstevníků do 
kostela nechodila. Vždy to souvisí s vírou v rodině. Moji rodiče mě vychovali aspoň k zá-
kladnímu vztahu k bohu, k tomu patřila soukromá modlitba, páteční půst a nedělní mše 
svatá. bylo to pro mě něco samozřejmého a dobrého. Nikdy jsem se ale ve farnosti moc 
neangažoval. byl jsem nesmělý. Pamatuji si, že jeden spolužák na základce byl minist-
rant, ale byl to kluk s velice pochybnou pověstí. Měl jsem kamaráda, jehož rodiče patřili 
do společenství neokatechumenátu. Ten mě přemlouval, abych ministroval. Pamatuji si, 
že jsem řekl, že k takovým lidem nechci patřit. Můj osobní vztah ke Kristu a mé vnitř-
ní obracení způsobila v 15/16 letech příprava na biřmování. Místní mládež organizovala 
víkendy pro biřmovance podle programu „kurz Filipa“. Jednoho z nich jsem se zúčastnil 
a dnes vím, že mě to vnitřně proměnilo. Tak jsem se během střední školy zapojil do fun-
gování mládežnického společenství při farnosti, které se v Polsku jmenuje „Oáza“. Zvláš-
tě mi změnily život prázdninové „rekolekce“ – „prázdniny s bohem“, které hnutí „Oáza“ 
připravuje pro děti a mládež. Časem jsem se také zapojil do liturgického chodu farnosti 
a sloužil jsme jako „lektor“ a měl jsem na starosti skupinku malých ministrantů (i když já 
ministrantem v praxi nikdy nebyl). Tato má cesta víry určitě stále pokračuje. Hodně mi 
dal i seminář, kde je úplně jiné prostředí pro růst víry, které je velice důležité k pocho-
pení toho, jak spojovat víru s životem. Stejně tak se teď učím žít z víry jako kněz, s tím 
rozdílem, že k tomu také beru zodpovědnost za doprovázení druhých. 
Doufám, že se mi bude mezi vámi líbit a že také vy budete se mnou spokojeni. Prosím 
samozřejmě o modlitbu a předem za všechno dobré děkuji. 

                                                                 P. Paweł Zaczyk, zábřežský kaplan od 1. 7. 2012
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červenovodsko          červenovodsko
Sbírky z 22. července: Červená Voda 1.954; Mlýnický Dvůr 550; Domov důchodců sv. 
Zdislavy 192; Písařov 975; Jakubovice 681 Kč. 
dary: Písařov – na Haiti 144; na oltář 449 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.

 Všechny srdečně zveme na pouť ke sv. Anně do Janoušova, a to v neděli 29. července. 
Mše svatá ve 14 hod.
 Farnost Červená Voda všechny srdečně zve na pouť na Křížovou horu (Proměnění 
Páně), a to v neděli 5. srpna. Mše svatá v 10.30 hod. (V Červené Vodě bude o této neděli 
mše svatá ještě v 17.00 hod.)                                                                         P. Radek Maláč

lošticko     lošticko     lošticko
Svatá marta - žena praktické víry
Martyrologium tuto sestru Lazara a Marie z betánie připomíná před jejími 
sourozenci. Všichni byli blízkými přáteli Ježíše, který jejich dům navštěvo-
val. Evangelium nám představuje Martu jako ženu energickou a praktic-
kou. 
Svatá Marta nás učí vytvářet důležitou harmonii modlitby a práce. Kéž ne-
jsme v práci roboti, ale snažme se mít vždy srdce u boha, ruce při práci, hla-
vu v nebi a nohy na zemi. 
„Patronko kuchařů a žen v domácnosti, přimlouvej se za nás!“    P. Pavel Kavec, CM, kaplan loštický     

mohelnicko    mohelnicko    mohelnicko

Sbírky z neděle 15. července (odesláno na Tv noe) a 22. července: Mohelnice 7.190; 
3.841; Úsov 2.044; 2.059; Studená Loučka 2.220; 537  Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                                                                                          

                                                                                                                       P. Petr Šimara
Z MOHELNICKÉ KRONIKY
Dalším známým mohelnickým farářem je v roce 1638 václav Schram. Z doby jeho pů-
sobení v Mohelnici nejsou v pamětní knize žádné zápisy.  Následoval farář: 1641 Wenzel 
bernhard Stecker. Po němž zůstala mešní fundace, v 13. knize nadací.
Mohelnický děkanát tehdy zahrnoval děkanáty branná (Kolštejn), Zábřeh, Štíty (Šilperk), 
Šumperk a část třebovského.                                                                                 Bartoš H.

oPRAvA KoSTelA v PoliCi. V těchto dnech vstupuje do druhé fáze oprava kostelí-
ka sv. Mikuláše v Polici. Započalo se krát-
ce po Velikonocích a hotovo bude na pod-
zim. Oprava zahrnuje nové pokrytí stře-
chy a věže břidlicí, stavební úpravy věže 
a zpevnění stropu.
Mezi obyvateli obce probíhá sbírka na 
opravu věžních hodin. Některé práce si 
vykonali farníci sami a je nutno jim i tou-
to cestou poděkovat a to předně panu Jo-
sefu Ryšavému z Úsova.                                                                                        

Za farnost Leoš Eckelhart
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postřelmovsko      postřelmovsko

 V pondělí 30. 7. v 18.00 hodin bude v Postřelmově mše svatá ke cti Ducha Svatého 
a potom další modlitby. 

 V sobotu 4. 8. od 8.00 budou v Postřelmově modlitby a mše svatá ke cti Panny Marie.   
     Všichni jste srdečně zváni. 
 Mimořádná příležitost svátosti smíření před prvním pátkem bude: 
    ve středu v Lesnici od 16.30, ve čtvrtek v Chromči od 17.00 a v pátek v Postřelmově 

od 16.00 hodin. 
 V neděli 5. 8. bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici (minule 2.635 Kč), 

v Chromči (minule 2.000 Kč) a v Sudkově (minule 934 Kč) na farní kostel. Všem dár-
cům ať Pán odplatí jejich štědrost.                                                         P. Vladimír Jahn

KAPLIČKA V DLOUHOMILOVě
K typickému obrázku českých a moravských krajů patří kříže, 
sousoší a kapličky rozeseté po vesnicích, u cest i v polích (ně-
kdy i s lavečkou k odpočinku ve stínu lípy). Vše vzniklo z hlu-
boké víry našich předků, aby pohled na ně a chvilka zastavení 
s kratší modlitbou pozvedaly duši k bohu, k výšinám nebe....
Z trochu jiného důvodu byla postavena kaplička na návsi 
v Dlouhomilově, kterou v neděli 5. července požehnal otec 
děkan František Eliáš. Tato byla jednou ze tří kapliček, které 
sloužily při průvodu božího Těla jako zastavení k adoraci Svá-
tostného Ježíše. Oproti prvním dvěma skromným kapličkám, 
byla vznešená. Snad proto, že její donátor, pan Dvořák, ji asi před sto lety dal postavit 
z vděčnosti bohu za uzdravení z těžké nemoci.  
V posledních letech byla kaplička ošumělá a i přes určité snahy se ji nedařilo opravit. 
Povedlo se to až v jarních měsících letošího roku, takže nyní je naše kaplička opět ke cti 
a důstojnosti naší obce i farnosti.                                                            P. Antonín Pospíšil 

štítecko     štítecko     štítecko

Sbírky z neděle 22. července: Štíty 2.180; Cotkytle 910; Horní Studénky 1.400 Kč. 
Všem dárcům Pán bůh zaplať.                                                            P. Stanislav Suchánek

farnosti spravované z  tatenice

Sbírky z neděle 22. července: Lubník 940; Tatenice 790; Hoštejn 3.200 + 5.000 dar od otce 
bedřicha Jagoše;  Kosov 360 Kč. Všem dárcům Pán bůh zaplať.               P. Jaroslav Přibyl



Přijměte pozvání na pouť ke sv. Vavřinci v Rudě nad Moravou, která se letos bude konat 
v neděli 12. srpna 2012. Mše svatá bude v 9 hodin. 
Po svátostném požehnání ve 14 hodin pouť pokračuje ve farním areálu tradiční Zahrad-
ní slavností, na které se představí cimbálová muzika Radovan z Napajedel. 

Srdečně zve  P. Michal Krajewski s farníky
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Sbírky z neděle 22. července:  Zábřeh 8.260; Jedlí 2.000; Svébohov 1.500; Klášterec 1.390; 
Zvole 2.080 Kč.   Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.                          P. František Eliáš

ŠKolA lÁSKY v Rodině Podle PHdR. JiŘinY PReKoPovÉ
Ve středu 15. srpna od 9 hod. jste zváni do Olomouce 
na celodenní seminář PhDr. Jiřiny Prekopové, konkrét-
ně na téma „Aby láska v rodinách proudila“. Uskuteční se 
ve Velkém sále Kurie arcibiskupství na biskupské nám. 2  
v Olomouci. Předpokládaný závěr semináře je v 17.00 
hod. Kapacita je omezena, je potřeba se přihlásit dopředu, 
a to e-mailem na rodina@arcibol.cz nebo telefonicky na 
587 405 293. Účastnický poplatek činí 200 Kč. 

bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz.
Obnova lásky v rodině je preventivní; výchovně-vzdělávací program založený na bezvýhrad-
né lásce, která je nejpodstatnější usměrňovací silou v životním stylu rodiny. Má být prožívána 
jak mezi manželi, tak mezi rodiči a dětmi. Je nutné, aby se spolu upřímně a pravdivě konfron-
tovali - „Netrvám na tom, aby ses měnil. Mám tě ráda tak, jak jsi. I s tvými nedostatky. Ale 
chci abys věděl, jak mně při tom je...“

PoUŤ Rodin A UČiTelŮ nA SvATÉm HoSTÝně
V sobotu 25. srpna 2012 se uskuteční POUŤ RODIN A UČITE-
LŮ. Poutní mši svatou celebruje otec doc. Michal Altrichter SJ, 
začíná v 10.15 hodin a doprovodí ji schola. 
Na odpoledne, v době od 13 do 15 hodin, je pak připraven pro-
gram her a soutěží pro děti i rodiče, na který zvou děkanátní cen-
tra pro rodinu olomoucké arcidiecéze. Nezapomeneme ani na 
odměny a zmrzlinu dětem. 
Přijďte, abychom mohli společně poděkovat Matce boží Panně 
Marii za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit po-
třebné milosti našim dětem a vnukům pro nadcházející školní rok... bližší informace na-
jdete na našich internetových stránkách. 

Za CPRŽ  Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zabpi@arcibol.cz

zPRÁvY PRo miniSTRAnTY
*Ministrantská pouť na Velehradě 8. září: Do konce srpna je třeba na-
hlásit zájem ministrantů o toto speciální setkání. Jsou zváni také ro-
diče ministrantů a kněží.
*Florbalový turnaj ministrantů o pohár otce rektora: v pátek 28. 9. 
v AKS Olomouc. Začátek mší sv. v katedrále, sraz v 9.30, družstva do 
10 ministrantů ve věku 12-20 let. Více info na ministrantském webu: 
www.ministranti.info Arcidiecézní ministrantská rada

Přišlo na farní mail: 
Můj Pane, myslím, že na mne můžeš být pyšný. Zatím jsem dnes nezhřešil, nezaklel, neublížil 
živému tvoru, neměl nemravnou myšlenku ani touhu. Jsem ti za to velice vděčný. 
Ale za pár minut musím vstávat, a pak asi budu opravdu dost potřebovat tvou pomoc!


