
1

13. 10. 2013
Ročník XX., číslo 41

28. 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

„Nebylo 
jich očištěno 
deset? 
Kde je 
těch devět?“

Lk 17,17

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky 
předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě 
Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

ŽALM 98 Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
1: 2 Král 5,14-17 2: 2 Tim 2,8-13 Ev. Lk 17,11-19
Ordinárium: Ebenovo č. 504 příště latinské č. 509
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SvÁTKY A PAmÁTKY TÝdne
úterý 15. října Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
čtvrtek 17. října Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
pátek 18. října  Svátek sv. Lukáše, evangelisty 

*  Na hodovou mši svatou jste do drozdovské kaple zváni tuto neděli 13. října v 9 hod. 
*  Tuto neděli 13. října v 15 hod. budeme slavit mši svatou v kostele sv. Stanislava v Hynčině 

a v neděli 20. října v 15 hod. bude slavena mše svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
*  Zájemci o přijetí svátosti biřmování se scházejí na faře v Zábřeze vždy v pátek po večer-

ních bohoslužbách.  P. František Eliáš

děKAnÁTní RAdA. Kněží děkanátu se sejdou v Zábřeze ve středu 16. října. Mši svatou 
budeme společně slavit v 9.40 hod.  P. František Eliáš

KRiSTÝn SlUŽebníK s.r.o. začal pro farníky a jejich domácnosti na-
bízet výhodnější ceny za dodávky energií. Ve středu 16. října od 9 do 
16 hod. bude na faře přítomna pracovnice, která má na starosti energie 
pro domácnost, spolu s pracovnicí 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 nová zapojení je souhlas faráře či děkana. 
  P. František Eliáš, děkan

mATeŘSKÉ A RodinnÉ CenTRUm Hnízdo
Hnízdo slavilo a děkuje všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli 
k radostnému prožití nedělního odpoledne 6. října 2013. Zvláš-
tě P. bulvasovi za slavení mše svaté a žehnání nových prostor na 

Masarykově nám. 7, dále dětem, které se aktivně zapojily do oslavy a účastnily se her a akti-
vit pro ně nachystaných, všem ženám a maminkám a jejich kuchařskému umění velké díky, 
našim mužům a tatínkům díky za jejich podporu a pomoc, všem dobrovolníkům pomáha-
jícím i povzbuzujícím – zkrátka všem přítomným, že nás podpořili. Velké díky. 
minikavárna v Hnízdě. Přijďte si užít nedělní kávu nebo čaj s námi v Hnízdě. 
Otevřeno máme vždy neděli od 9.35 hodin (po mši svaté) a moc se na Vás těší-
me. Děti si zařádí v herně a pro hravé dospěláky budou k dispozici deskové hry.                                                                                        
                                                                                      Za Hnízdo Irena a Danka
 

RodinA v AKCi zve na přednášku spojenou s besedou SLADěNÍ 
RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA. Snažíte se být dobrou mat-
kou a zároveň odvést/najít kvalitní práci? Představíme alternativní for-
my zaměstnání, jejich výhody a rizika pro rodinu, i jaké jsou v našem 
okolí možnosti. besedu doplní host s praktickou zkušeností. Přednáší 
Mgr. Marta Rýznarová.

Kdy: V pondělí 21. října 2013 od 17 – 19 hod. Kde: V přízemí Charity Zábřeh (zvonek 
Oáza).
Děti od 4 let lze vzít sebou, během besedy je zajištěn doprovodný program. 

Kontakt: M. Sikorová, 737 517 102, mail:rodinazabreh@gmail.com, 
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PozvÁní PRo miniSTRAnTY. Ministrantská schůzka bude v sobotu 12.10., začátek 
v 8 hodin na faře v Zábřehu.
MINISTRANTSKÝ VÝLET DO KRÁLÍK. V sobotu 19.10. plánujeme celodenní výlet, při 
kterém navštívíme muzeum vojenského opevnění u Králík, poutní místo na Hoře Matky 
boží a podle počasí bude i malý výšlap do okolí. Přihlášky a bližší informace na tel. čísle 
732 746 679 nebo osobně.  Marek Hackenberger 

PozvÁnKA nA vÝSTAvU. V Muzeu Zábřeh je až do poloviny led-
na příštího roku k vidění unikátní výstava nazvaná Putování středo-
věkem. Je zaměřena zejména na středověk vrcholný a je rozdělena do 
čtyř tematických částí: hrnčířství, hrady, zbraně a církev. Za povšimnu-
tí stojí například loštické poháry či studie rekonstrukcí severomorav-
ských hradů. Nejcennější exponáty představuje církevní umění. V Zá-
březe je tak opět k vidění pozdně gotická Zábřežská madona pocházejí-
cí ze Šubrtovy kapličky či unikátní socha vzkříšeného Krista zapůjčená 
z mohelnického farního kostela. Zábřežské muzeum je přístupné v úte-
rý - neděli v časech 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00 hod. 

František John

PoUŤ do vRAnovA A SloUPU. V úterý 15. října 2013 zveme mariánské ctitele a příz-
nivce na poutní zájezd do Vranova u brna a do Sloupu. Duchovní doprovod otec František. 
Odjezd z Valové v 7.30 hod., cena 250 Kč. Přihlášky do 13.10.2013 u Ludmily Korgerové tel. 
583 414 512 nebo 732 805 427.  Srdečně zve Orel, jednota Zábřeh 

 Ve spolupráci s Památníkem hrdinů Heydrichiády a Památ-
níkem Mauthausen si Vás dovolujeme pozvat na zájezd do kon-
centračního tábora mAUTHAUSen, který se koná ve čtvrtek 
24. 10.2 013 u příležitosti 71. výročí hromadné popravy 294 čes-
kých vlastenců.
 Součástí akce je prohlídka celého areálu tábora, pietní akt za po-
pravené, prohlídka lomu a neblaze proslulých Mauthausenských 
schodů. Prohlídku budou komentovat odborníci na Heydrichiádu 
J. Čvančara, V. Šustek a V. Janík.
 Odjezd z náměstí v Lošticích 24. 10. 2013 v 04.40 hod. Návrat 
téhož dne cca ve 21 hod. Cena zájezdu: 700 Kč/osoba (jen za auto-
bus). Vstup do areálu tábora je pro účastníky akce zdarma. Kontakt-
ní osoba: Petr Pokorný, Sokolská, Loštice.
 Více informací na telefonním čísle 724 024 473, nebo si o infor-
mace napište na e-mail: petabudul@seznam.cz. Pokud se mi nedovoláte, napište sms ve tva-
ru „MAUTHAUSEN“ na číslo 724 024 473 a já se Vám ozvu na Váš telefon.

14. října oslaví zlatou svatbu Martin a Anežka Schifferovi 
z Drozdova. 
Do dalších roků společného života přejí všechno dobré a vyprošují hojnost 

Božího požehnání farníci z Drozdova a z Jedlí. 
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Učící se církev – SvÁToSTi CíRKve  1. čt. 2. Král. 5,14nn; KKC 1113-1126
 Celý liturgický život se v církvi katolické soustřeďuje 
okolo eucharistické mše svaté a svátostí. V církvi máme 
sedm svátostí: křest, biřmování, eucharistie, smíření, po-
mazání nemocných, kněžství a manželství. Tridentský 
koncil (1545 - 1563) prohlásil: „Opírajíce se o učení sva-
tých Písem, apoštolských tradic a o jednomyslné smýšle-
ní Otců vyznáváme, že všechny svátosti Nového zákona 
ustanovil náš Pán, Ježíš Kristus.“ Tajemství Kristova živo-
ta tvoří základy toho, co nyní Kristus rozděluje ve svátos-
tech prostřednictvím služebníků své církve. Svátosti jsou 
„boží veledíla“ nové a věčné smlouvy, „síly, které vychá-
zejí z Kristova těla“ (Luk 5,17;- 6,19 a 8,46) stále živého 
a oživujícího. Jsou to zásahy Ducha Svatého, které působí 
v jeho těle, jímž je církev.
 Církev osvícená Duchem Svatým, který ji uvádí do vší pravdy, postupně rozpoznala 
tento poklad přijatý od Krista a upřesnila udílení svátostí. Tak byla církev schopná během 
staletí rozpoznat, že mezi jejími liturgickými obřady je sedm, které jsou ve vlastním slo-
va smyslu svátostmi ustanovenými Pánem - Kristem. Jsou tedy „svátostmi církve“ ve dvo-
jím významu: jsou „z ní“, protože jsou činností církve a jsou i „pro ni“, neboť budují církev, 
a ukazují, sdělují lidem, především v eucharistii, tajemství společenství v lásce s jedním bo-
hem ve třech osobách.
 Lid z titulu svého „všeobecného kněžství“ se svátostí křtu a biřmováním stává způsobi-
lým slavit liturgii a být při ní i činný. Na druhé straně někteří věřící, poznamenáni svátostí 
kněžství, jsou ustanoveni k tomu, aby ve jménu Kristově řídili církev božím slovem a mi-
lostí. Služba udílená svěcením - „služebné kněžství“ je ve službě křestního kněžství. Za-
ručuje, že ve svátostech opravdu působí Kristus skrze Ducha Svatého k prospěchu církve. 
Poslání spásy, které Otec svěřil svému vtělenému Synu, je svěřeno apoštolům a jejich ná-
stupcům. Ti dostávají Ježíšova Ducha, aby působili jeho jménem a v jeho osobě. Posvěce-
ný služebník je tedy svátostné pouto, které spojuje liturgický úkon s tím, co říkali a konali 
apoštolé, a skrze ně i s tím, co říkal a konal Kristus, zdroj a základ svátostí.
 Tři svátosti: svátost křtu, biřmování a kněžství udělují kromě milosti svátostné ZNA-
MENÍ - PEČEŤ, skrze kterou se křesťan podílí na Kristově kněžství a je zařazen v církvi do 
různých stavů a funkcí. Toto připodobnění Kristu a církvi, uskutečněné Duchem Svatým, 
je nezničitelné, zůstává křesťanu navždy jako kladná dispozice pro milost, jako příslib a zá-
ruka boží ochrany a jako povolání k bohoslužbě a ke službě církvi. Proto tyto svátosti může 
člověk přijmout jen jednou.
 Kristus vyslal své apoštoly, aby bylo v jeho jménu „hlásáno pokání, aby všem národům 
byly odpuštěny hříchy.“ (Lk 24,47) „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte 
je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. (Mt 28,19) Poslání křtít je tedy svátostné poslání, 
je zahrnuto v poslání hlásat evangelium, protože svátost se připravuje božím slovem a ví-
rou, která znamená souhlas s tímto slovem. Kázání slova se proto přímo vyžaduje při udě-
lování svátostí. 
 Svátosti jsou určeny k posvěcování člověka, k budování Kristova Těla, což je církev 
a k boží oslavě. Jako znamení však mají také vzdělávací význam. Víru nejen předpokládají, 



5

ale také ji slovy a věcmi živí, posilují a vyjadřují. Proto se nazývají svátosti víry. Víra církve 
předchází víru věřícího, který je vyzýván, aby ji přijal. 
 Když církev slaví svátosti, vyznává víru, kterou přijala od apoštolů. Odtud starobylé 
rčení: „Lex orandy, lex credendi“ - „Zákon modlitby je zákonem víry“, církev věří tak, jak 
se modlí. Liturgie je ustavujícím prvkem svaté a živé tradice. Z tohoto důvodu nemůže slu-
žebník nebo společenství libovolně měnit nebo upravovat svátostný obřad. Ani nejvyšší 
církevní autorita -papež, nemůže měnit liturgii, jak se mu zlíbí. Může to učinit jedině v po-
slušnosti víry a v posvátné úctě k tajemství liturgie. Ostatně, vzhledem k tomu, že svátosti 
vyjadřují a rozvíjejí společenství víry v církvi, je lex orandi - zákon modlitby - jedno z pod-
statných měřítek k hodnocení dialogu s nekatolíky, který se snaží znovu dosáhnout kýžené 
jednoty křesťanů.
 Výstižně vyjádřil pravdu a hodnotu sedmero svátostí svatý Petr ve svém 2. listě, 1,3: 
„Jeho božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme k dosažení spásy a bohabojného 
života.“ buďme proto vděční, že jdeme po správné cestě až ke svému věčnému cíli. Milos-
ti, které dostáváme v sedmero svátostech, neruší přirozený řád, naopak předpokládají jej 
a dovršují. P. Antonín Pospíšil 

CHARiTA zÁbŘeH
„ŠAnCe zAPoJiT Se…“ – ZAČÍNÁME 2. ETAPU. Od ledna letošní-
ho roku běží projekt: „Šance zapojit se … do práce i do života“. Je ur-
čen lidem s chronickým duševním onemocněním a klade si za cíl rozvi-
nout jejich schopnosti a zvýšit šance na následné pracovní uplatnění for-
mou přednášek a praktických činností. Druhá etapa se rozběhne v lednu 
příštího roku, ale již nyní se mohou hlásit noví zájemci. Víte-li o někom, 
případně máte-li o tento projekt zájem sami, kontaktujte vedoucího Oázy-centra denních 
služeb Martina Ondráčka tel.: 736 509 464, mail: oaza@charitazabreh.cz.
FRiTovACí HRneC. Pro tavení vosku na následnou výrobu svíček v Oáze-centru den-
ních služeb, sháníme fritovací hrnec s vyndavací vložkou (nebo i pevný). Máte-li doma ne-
potřebný, ale funkční, můžete ho věnovat? Děkujeme.

 Jana Skalická, propagace, tel: 736 509 431, email: propagace@charitazabreh.cz

SvÉboHov. Senioři ve Svébohově se sejdou ve středu 16.10.2013 v 18 hod. v klubovně 
s otcem Ladislavem. Jste zváni k hojné účasti.  Marie Šanovcová

PozvÁnKA nA KonCeRT do RUdY nAd moRAvoU. Ne-
tradiční podzimní koncertík se uskuteční v neděli 20. října od 14 
hod. ve farním kostele. Vstupné dobrovolné. Po koncertě je zajiš-
těno drobné občerstvení... Přijďte se na chvíli zastavit a zaposlou-
chat.... Zpívat Vám budeme s radostí.  Schóla z Rudy nad Moravou

FloRbAl PRo děTi UŽ zAČAl. Scházíme se každou sobotu 
od 10 do 11 hod. na základní škole boženy Němcové. Tomáš Kob-
za  tel. 739 344 179.
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červenovodsko červenovodsko

Sbírky z neděle 6.10.2013: Domov důchodců sv. Zdislavy 161, Písařov 667, Jakubovice 
552, Červená Voda 1580. Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Radek Maláč

lošticko lošticko lošticko

Umíme poděkovat? ( Lk 17, 11-19)
Misionář, který se vracel domů z návštěvy nemocných, byl přepaden a oloupen.
onoho večera napsal tuto modlitbu:
 „Na prvním místě chci poděkovat za to, že jsem dosud nikdy 
nebyl oloupen.
 Na druhém místě za to, že mi sebrali jenom peněženku, ale za-
chovali mi život.
 Na třetím místě děkuji, že i když mi sebrali všechno, nebylo 
toho mnoho.
 Nakonec děkuji za to, že jsem byl tím, kdo byl oloupen a ne tím, kdo loupil.“
K zamyšlení: 
 Důvodů, proč děkovat, je bezpočet. Chce to „jen“ otevřené smysly a hlavně srdce...
 

Loštičtí misionáři moderují ve dnech od 12. – 20. října 2013 lidové misie ve farnosti Štítná 
nad Vláří. Děkujeme, že můžeme počítat i s Vaší modlitbou za požehnané působení Ducha 
Svatého v srdcích misionářů i farníků!  P. Pavel Kavec, CM

farnosti spravované z tatenice

Sbírky z neděle 6. října: Tatenice 1.200, Hoštejn 1.000, Kosov 520, Krasíkov – pouť 300 Kč.  
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Jaroslav Přibyl 

PŘíPRAvA nA biŘmovÁní. K přípravě na přijetí svátosti biřmování se sejdeme v pátek 
18. října v 19 hod. na faře v Hoštejně.  P. Jaroslav Přibyl 

štítecko štítecko štítecko

Sbírky z neděle 6. října: Štíty 2.230; Cotkytle 560; Horní Studénky 1.650 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Stanislav Suchánek 

HodY
 V Herolticích oslavíme hody v sobotu 19. října při mši svaté v 17 hod. 
 Ve Štítech budeme slavit hodovou mši svatou v neděli 20. října v 9 hod. 
 V Cotkytli budou hody také v neděli 20. října v 11 hod. 
 I ve Zborově oslavíme hody v neděli 20. října a to v 9 hod. 
 V Crhově budou hody v neděli 27. října ve 14 hod. 

bLAHOPřEJEME paní Ludmile Kristkové k výročí 80. let života 
a vyprošujeme boží požehnání.                                       farníci z Cotkytle
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mohelnicko   mohelnicko   mohelnicko

Sbírky z neděle 6. října: Mohelnice 4.490; Studená Loučka 260; Úsov 832 Kč. 
 Všem dárcům Pán bůh zaplať.  P. Petr Šimara 

Ve čtvrtek 17. 10. doprovodí zpěvem večerní mši svatou v 18 hod. pěvecký sbor Vocalis. 
   Za sbor Ludmila Nováková 

z mohelnické farní kroniky. W. Hausner - lP 1904
Problémy se stavbou nového hřbitova. S ohledem na to, že 
dříve nebo později bude nutné dosavadní mohelnický hřbi-
tov od kostela sv. Stanislava přeložit mimo město, založil 
předchůdce dnešního faráře, Monsignor Weinlich, se sou-
hlasem tehdejšího starosty města Mohelnice Klementa Klu-
ga, v roce 1883 hřbitovní fond. Z každého hrobu, který stál 
mimo řadu a za hrob, který po deseti letech na přání rodin-
ných příslušníků nebyl vykopán, se muselo zaplatit 10 zla-
tých. Potom, co tento fond dostatečně narostl, byla k němu 
přidána peněžní hotovost kostela sv. Stanislava ve výši 1.897 korun a za celou sumu ve výši 
5.398 korun a 32 haléřů bylo pro nový hřbitov zakoupeno šest mír pole. (Poznámka - kde 
bylo toto pole, kronika neuvádí.)
 Ještě před koupí, bylo toto pole úřední komisí schváleno jako vyhovující pro stavbu no-
vého hřbitova. Když ale farář žádal o povolení ke stavbě hřbitova, nebylo vydáno. Stejně tak 
žádost výboru, který byl ochoten hřbitov postavit, byla také zamítnuta. Za tehdejších proti 
církevních nálad nebylo možno prorazit.
 Tehdy byl starostou města jistý brodmann, jinak dobrý člověk, ale málo energický. Své-
ho úřadu se vzdal a na jeho místo byl zvolen Gustav Gessner, spolumajitel zdejší továrny na 
škrob (velký odpůrce církve). Jeho otec byl protestant, se svým společníkem Pohlem, začal 
kolem roku 1830 těžit v okolí Svinova u Mohelnice tuhu a v roku 1853 založili zdejší továr-
nu na pšeničný škrob. Jeho manželka pocházela ze Šilperka (Štíty) a byla katolička. Podle 
reversu (smlouvy), musely být všechny jejich děti pokřtěny a katolicky vychovány. Všechny 
však v době, kdy byla hlásána parola (pryč od říma) církev opustily. Tito urození prušáci 
obalamutili a svedli důvěřivé mohelnické občany a celou záležitost stavby hřbitova doved-
li tak daleko, že se nakonec postavil nákladný hřbitov, značně vzdálený od města (nynější 
hřbitov).
 Následkem toho si okolní vesnice Libivá, řepová společně s Křemačovem a Oberwald-
see (tato vesnice se později spojila s Podolím) postavily vlastní hřbitovy. Tyto jim byly při-
psány a spadají pod jejich správu. S arcipastýřským svolením byly vysvěceny. Společný kře-
mačovsko - řepovský hřbitov 17. září, mohelnický 3. prosince 1905 a podolský 21. ledna 
1906. Tím skončila celá záležitost výstavby nového mohelnického hřbitova, která zdejší-
mu duchovnímu správci připravila mnohou trpkou chvíli. Pravda, teď se naříká na vysoké 
hřbitovní poplatky, drahé pohřebné a na velkou vzdálenost od města. Pozdě se připouští, že 
se stala chyba, že nebyl realizován uvážený návrh duchovního správce. Gessner nebyl zno-
vu zvolen starostou.  Bartoš H.
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Sbírky z neděle 6. října: Zábřeh 8.490; Jedlí 1.900; Klášterec 1.520; Svébohov 1.300; Zvole 
16.580Kč + 10 Eur. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán.  P. František Eliáš 

PŘíŠTí neděli 20. ŘíJnA 2013 Je ve vŠeCH FARnoSTeCH SbíRKA nA miSie. 

doPiS nÁRodníHo ŘediTele PAPeŽSKÝCH miSiJníCH děl
 Milí přátelé misií, letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé 
vybízí Svatý otec František. Právě on během nedávné cesty do bra-
zílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si zaklepat na 
každé dveře, pozdravit a rozmlouvat, jako bych byl doma mezi přá-
teli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění přijímat je velice 
důležité. Pokud někoho velkoryse přijmeme a něco s ním sdílíme – 
trochu jídla, prostor svých domovů či svůj čas, nejenom nezchud-
neme, ale obohacujeme se. Vím dobře, že zaklepe-li u vašich dveří 
hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním o jídlo rozdělit. Jak říká přísloví, „do 
hrnce s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak? Ano, vždy lze přilít další vodu... A vy se dě-
líte s láskou, čímž ukazujete, že pravé bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“
Od papeže Františka, se kterým jsem měl možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky a po-
žehnání vám všem, kdo Papežská misijní díla podporujete. Je to jistě důvod k veliké rado-
sti a vděčnosti bohu, že celkové příjmy z České republiky za uplynulý rok překročily 32,3 
miliónů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň nej-
větší částka za rok vůbec. Tato úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě je důkaz vaší štěd-
rosti!
 I v tomto roce před námi stojí nelehký úkol. Na naši pomoc čeká v 18 diecézích a v 8 
zemích přes 67 500 chudých dětí např. z Ugandy, Zambie, Keni, bangladéše a Srí Lanky. 
Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody a provoz sirotčinců, katechetické a potra-
vinové programy, lékařskou péči, děti trpící z důvodů HIV/AIDS apod. Velmi důležitá je 
i naše letošní podpora studia pro přibližně 300 bohoslovců ve 4 seminářích v Keni, Ugandě 
a Zambii. V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii, 
bangladéši a Srí Lance. Jedná se například o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby či re-
konstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far, center, domu pro staré a nemocné. Jen na Srí Lance 
napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovisu-
álních vybavení pro tvorbu mediálních a vzdělávacích programů.
 Sám jsem během pobytu v misiích díky štědrosti místních lidí mnohokrát jedl právě 
fazole, o kterých Sv. otec hovořil v brazílii. Odpovězme i my na prosby z misií a klepání 
potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme své modlitby, oběti i skutky lásky. 
Papež František chce, abychom si neustále připomínali, že pouze schopnost sdílení nás 
skutečně obohacuje; vše, co sdílíme, se násobí. Prožijme tedy i my v tomto duchu Misijní 
neděli a rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně jako před rokem si můžeme vzít za vzor 
chudé rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen 
jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií, a ujišťuji 
Vás, že bůh sám Vaši štědrost jistě odmění. 

 P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl


