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27. 6. 2021
Ročník XXVIII. číslo 26

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zábřeh, Vyšehorky, Mírov
Zvole, Maletín

Dubicko, Rohle, Třeština
Klášterec, Jedlí, Svébohov

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

Bože, ty jsi světlo a nejsou v tobě žádné temnoty, tys nás přijal za vlastní,
dej, ať v nás nenajde místo temnota bludů, ale ať v nás září světlo tvé pravdy. 
Skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on s tebou  v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

Žl 30,2+4.5-6.11+12a+13b; Chci tě oslavovat, Hospodine,
 neboť jsi mě vysvobodil
1:Mdr 1,13-15; 2,23-25 2:2 Kor 8,7.9.13-15 Ev. Mk 5,21-43

Ordinárium: Olejníkovo č. 502 příště Břízovo č. 503

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
Ježíš se vrátil lodí na druhý břeh a už se kolem něho shromáždil velký zástup. Když byl ještě na 
břehu moře, přišel k němu jeden z představených synagogy, jmenoval se Jairos. Jak ho uviděl, padl 
mu k nohám a snažně ho prosil: „Moje dceruška umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla zachráněna 
a žila.“ Ježíš s ním odešel. Velký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která dva-
náct let trpěla krvácením, mnoho zkusila u mnoha lékařů a celý svůj majetek vynaložila na léčení, 
ale nic jí nepomohlo, spíše jí bylo čím dál hůř. Když slyšela o Ježíšovi, šla v zástupu lidí a zezadu 
se dotkla jeho šatu. Řekla si totiž: „Jestli se dotknu třeba jen jeho šatů, budu uzdravena.“ A hned 
jí přestalo krvácení a pocítila na těle, že je ze svého neduhu vyléčena. Ježíš ihned v sobě poznal, že 
z něho vyšla (zázračná) moc. Obrátil se proto v zástupu a zeptal se: „Kdo se to dotkl mých šatů?“ 
Jeho učedníci mu odpověděli: „Vidíš přece, jak se lidé na tebe tlačí, a ptáš se: Kdo se mě to dotkl!“ 
Ale Ježíš se rozhlížel, aby uviděl tu, která to udělala. Tu přišla ta žena, celá ustrašená a rozechvěná 
– věděla dobře, co se s ní stalo – padla před ním na zem a pověděla mu celou pravdu. On jí na to 
řekl: „Dcero, tvá víra tě zachránila. Jdi v pokoji a buď zdráva, (zbavena) svého neduhu!“ zatímco 
ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy se zprávou: „Tvá dcera umřela. Proč ještě 
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Mistra obtěžuješ?“ Ježíš zaslechl, co se tu mluvilo, a řekl představenému synagogy: „Neboj se, jen 
věř!“ Nedovolil nikomu, aby šel s ním, jenom Petrovi, Jakubovi a jeho bratru Janovi. Přišli k domu 
představeného synagogy a viděli tam rozruch, (lidi), jak pláčou a velmi naříkají. Vešel dovnitř 
a řekl jim: „Proč jste tak rozrušeni a pláčete? Dítě neumřelo, jenom spí.“ Posmívali se mu. On však 
všechny vykázal ven, vzal s sebou otce dítěte i matku a své společníky a šel (do světnice), kde dítě 
leželo. Vzal ji za ruku a řekl: „Talitha kum!“, to znamená: „Děvče, říkám ti, vstaň!“ Děvče ihned 
vstalo a chodilo – bylo jí dvanáct let. (Lidé) byli úžasem jako bez sebe. (Ježíš) jim přísně přikázal, 
že se to nikdo nesmí dovědět, a řekl jim, aby jí dali jíst.

K evangeliu dnešní neděle 
Padl Ježíši k nohám a úpěnlivě ho prosil: Má dcera umírá. Pojď, vlož na ni ruce, aby byla 
zachráněna a žila! (Mk 5,23)
Máš slabou, ochablou víru? Přesto můžeš k Bohu volat. Modli se za to, po čem touží tvé srdce. 
Zkus se vrhnout do Boží náruče, zkus se spolehnout. Bůh odpoví podle své moudrosti. A ať 
to dopadne jakkoli, ve svém životě zakusíš velké Boží jednání. Pros a tvoje víra poroste. Pros 
aby Bůh mohl jednat tak, jak On chce. A On chce Tvůj život. Život v plnosti. www.vira.cz

SKRYTÉ ZRÁNÍ CÍRKVE V ŠEDÉM BEZČASÍ 
Česká křesťanská akademie vás zve tuto neděli 27. června v 16.00 hod. do 
Katolického domu na besedu doc. Mgr. Jaroslava Šebka, Ph.D.
Velkým zlomem je rok 1978, kdy se papežem stal Jan Pavel II. S jeho příchodem 
na Petrův stolec se mění i dosavadní papežská politika. Současně Vatikán vyjá-
dřil jasný odpor k činnosti prorežimní kněžské kolaborace vydáním dokumentu 
Quidam episcopi. To byla velká podpora pro činnost kardinála Františka Tomáška. Katolická 
církev se stává společně s občanskými iniciativami jedním z ohnisek kritiky a nesouhlasu vůči 
tehdejšímu režimu. 

NA ZÁBŘEŽSKÉM HRADĚ VYSTOUPÍ TOMÁŠ VELZEL
Kulturní dům zve děti, jejich rodiče či prarodiče na nové pohádkové představení s názvem 
Slepičí pohádka v podání herce, výtvarníka a pedagoga Tomáše Velzela. Uskuteční se tuto 
neděli 27. června od 16 hodin pod otevřeným nebem na nádvoří bývalého zábřežského 
hradu (dnes areál společnosti Talorm). 
Areál bude přístupný od půl čtvrté, v případě deštivého počasí se program přesune do 
kulturního domu s posunutým začátkem. 
Pohádka o tom, že někdo může milovat i naše nedostatky, je vhodná pro děti od tří let. 
Vstupenky lze pořídit v předprodeji za 70 Kč, v den akce za stokorunu. 
Více informací na www.kulturak.info. 

charitativní  služba  církve  v  děkanátu
HLEDÁME POSILY DO TÝMU: aktuálně hledáme spolupracovníka/
spolupracovnici na pozici terénní fyzioterapeut/fyzioterapeutka pro 
péči o pacienty v domácím prostředí. Předpokládaný nástup na hlavní 
pracovní poměr, plný nebo i zkrácený úvazek co nejdříve, dle možností 

a vzájemné dohody.Více informací o nabízené pozici naleznete na našich stránkách  www.
charitazabreh.cz nebo vám podá vrchní sestra Bc. Ludmila Nováková, tel.: 736 509 441, 
583 412 587 kl. 43, e-mail: zdravotni.pece@charitazabreh.cz.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
pondělí 28. června  památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 
úterý 29. června  Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 
středa 30. června  svátek Výročí posvěcení katedrály 
sobota 3. července  svátek sv. Tomáše, apoštola 

BĚHEM PRÁZDNIN NEBUDOU ČTVRTEČNÍ MŠE SVATÉ V 17.30 HOD.

ZPOVĚDNÍ DEN V ZÁBŘEZE – STŘEDA 30. června od 8.00 do 18.00 hod.
08.00-10.00 hod. P. Władysław Mach SDS
09.00-10.00 hod. P. Jaroslav Šima 
10.00-12.00 hod. P. František Eliáš
12.00-14.00 hod. P. Vladimír Jahn 
14.00-16.00 hod. P. Kristián Libant CM, P. Alojz Šeliga CM  
16.00-17.00 hod. P. Vitalij Molokov 
17.00-18.00 hod. P. Karel Skočovský

Svátost smíření můžete také přijmout o prvním pátku v měsíci 2. července od 15.00 hod. 

POUTNÍ MŠI SVATOU KE CTI SV. PROKOPA budeme slavit na Skaličce ve čtvrtek 
1. července v 17.00 hod. 

POUŤ V RÁJEČKU 
V pondělí 5. července oslavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje. Dovoluji 
si Vás, tak jako každoročně, pozvat do Ráječka ke společné oslavě 
těchto apoštolů slovanských národů.
Slavnost začne v  11 hodin mší svatou. Slavnost pak bude v  hasič-
ském areálu pokračovat tradičním SOUSEDSKýM POSEzENíM. 
Pro děti budou připraveny skákací atrakce a bohatý program v režii 
DIVADÉLKA S  RADOSTí. Malí, ale i  velcí se tak mohou těšit na 
klauniádu, autorské divadelní představení, či balónkovou show. Pro 

všechny pak kromě tradičního guláše i občerstvení všeho druhu bude připravena bohatá 
tombola. Sváteční odpoledne svým vystoupením zpestří populární skupina ALBATROS 
ze Šumperka. Slavnost pak ve večerních hodinách vyvrcholí OLDIES PÁRTY. zkrátka 
a dobře sláva bude veliká a tak nezapomeňte přijít! Za farníky z Ráječka Josef Klimek

NÁRODNÍ POUŤ NA VELEHRADĚ
Letošní Národní pouť na Velehradě se bude konat v pondělí 5. července (s dodržením 
zásad k aktuální epidemiologické situaci). 
Hlavní mše svatá bude na nádvoří v 10.30 hod. a bude přená-
šena Českou televizí a Českým rozhlasem. 
Pouť bude zahájena v bazilice už v předvečer svátku Modlit-
bou za vlast a po ní následuje Večer lidí dobré vůle. Letošní 
pouť bude provázet řada výstav, např. k  výročí arcibisku-
pa Antonína Cyrila Stojana, představení aktivit Charity ČR 
a další.
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POUŤ K ŠUBRTOVĚ KAPLI
O státním svátku ke dni upálení Jana Husa (sv. Marie Goretti, panny a mu-
čednice) bude v úterý 6. července v 8.00 hod. slavena mše svatá u Šubr-
tovy kaple. 

PRÁZDNINOVÉ PUTOVÁNÍ RODIN SE SVATOU LUDMILOU
Objevte místa ve vašem okolí, kde je vyobrazená svatá 
Ludmila, kde ji uctívali naši předkové nebo kde jsou jí 
zasvěcené kostely a kaple, charitní, zdravotnické nebo 
sociální služby, školy či domovy... Putováním po děka-
nátech vás bude provázet příběh pro děti od Ivana Ren-
če „Babička“ a soutěžní otázky.
Kam se podívat? V zapojených farnostech (nám nejblíž 
zábřeh, Postřelmov, Bludov, Šumperk) najdou účastní-
ci na vývěsce kostela příběh o  svaté Ludmile, soutěž-
ní otázky, QR kód, odkaz na formulář i mapu s další-
mi místy, která mohou navštívit. Více podrobností na 
webu: https://rodinnyzivot.cz/putovani-svata-ludmila.

Interaktivní mapa i aplikace do smartphonů
Proklik na interaktivní mapu najde každý na www.svataludmila.cz. Stačí rozkliknout 
konkrétní místo, vložit fotografii a  krátce okomentovat. Nejzajímavější příspěvek bude 
každý měsíc oceněn drobnou cenou se svatoludmilskou tématikou. Letní svatoludmilské 
putování podpoří také speciální aplikace do smartphonů. Po stažení a rozkliknutí sekce 
Ludmila najdou zájemci o historii zajímavé informace i kvízy vázané nejen k osobnosti 
patronky, ale také ke svatoludmilským místům.
Kompletní seznam akcí po celé České republice najdete na www.svataludmila.cz. zájemce 
čekají mimo jiné tři trasy svatoludmilského pěšího putování z Velehradu na Tetín, komen-
tované tematické prohlídky, konference a výstavy. 
Soutěž trvá po dobu letních prázdnin (od 1. července do 31. srpna 2021). Do losování 
o ceny budou zařazené rodiny, které pošlou odpovědi alespoň ze tří různých stanovišť. 
Speciální cena bude čekat ty rodiny, které navštíví všech 10 míst a  správně odpoví na 
soutěžní otázky. Výherce bude losován na pouti v Suché Lozi 18. září, kam zveme všechny 
poutníky a ctitele svaté Ludmily.

Červenovodsko            Červenovodsko
SBÍRKY z neděle 20. června: Červená Voda 2.658; Písařov 920; Jakubovice 450; domov 
důchodců 695 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
SBÍRKY z neděle 20. června: Klášterec na obraz 3.600; Svébohov na opravy 11.700 + dar 
na kostel 5.000; Jedlí 1.500 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

POUŤ V JEDLÍ. Tuto neděli 27. června jste zváni na pouť do Jedlí. Poutní mše svatá bude 
slavena v 9.00 hod. a svátostné požehnání ve 14.30 hod.
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lošticko              lošticko              lošticko
SBÍRKY z neděle 20. června: Loštice 3.502; Moravičany 2.806 Kč. 
Pán Bůh ať vás odmění za vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

SETKÁNÍ DĚTÍ K UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Dnes, v neděli 27. června v 18 hod., bude na faře v Lošticích setkání dětí ze všech farnos-
tí.Něco k opékání vezměte s sebou. 

POUŤ KE CTI SV. PROKOPA V LOŠTICÍCH
Celodenní adorace bude v sobotu 3. července. 
Slavnostní hodová mše svatá ke cti sv. Prokopa je v neděli 4. července v 9.30 hod. Odpo-
ledne jste zváni na farní zahradu. 

SLAVNOSTI HUDBY A TVARŮŽKŮ
Po zvážení všech omezení vzhledem k  současné situaci jsou letošní Loštické slav-
nosti hudby a  tvarůžků 2021 zrušené včetně mše svaté a  program se přesouvá na  
příští rok.

postřelmovsko            postřelmovsko
V  neděli 4. července bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a v Chromči 
na farní kostel. Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost.  P. Vladimír Jahn

Před prvním pátkem v červenci možnost svaté zpovědi a tichá adorace:
v Leštině ve středu 30. června od 16.30 hod., 
v Chromči ve čtvrtek 1. července od 17.00 hod., 
v Postřelmově v pátek 2. července od 16.00 hod.

O první červencové sobotě 3. července bude v Postřelmově od 9.00 hod. mše svatá ke 
cti Panny Marie a modlitby Večeřadla. Všichni jste srdečně zváni.

Farnosti  spravované  z  tatenice
SBÍRKY z  neděle 20. června: Lubník 1.420; Tatenice 1.160; Kosov 480 + dar 1.000; 
Hoštejn 1.300 Kč.
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

POUŤ KE SV. JANU KŘTITELI V TATENICI bude tuto neděli 27. června v 10.00 hodin.
Změny nedělních mší svatých: Lubník v sobotu 26. června v 18.30 hod. (v neděli nebu-
de), Kosov v neděli 27. června v 7.30 hod. a Hoštejn v 8.30 hod.

POUŤ KE CTI SV. PETRA A PAVLA bude v Lubníku v neděli 4. července. Mše svatá 
bude v 10.00 hodin.
Změny nedělních mší svatých: Tatenice v sobotu 3. července v 18.30 hod. (v neděli nebu-
de), Kosov v neděli 4. července v 7.30 hod. a Hoštejn v 8.30 hod.

Společenství chlapů se sejde v neděli 4. 7. v 18.00 hod. v Lubníku u Totušků.
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štítecko              štítecko              štítecko
SBÍRKY z neděle 20. června: Štíty na potřeby farnosti 3.090; Cotkytle na opravy 1.623; 
Horní Studénky na opravy 4.200 + dar na opravy 2.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

ŠTÍTY:
v pátek 2.7. v 17.00 hod. adorace, svátost smíření a pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježí-
šovu, v 18.00 hod mše svatá.
V sobotu 3.7. v 9.00 hod. Mariánské večeřadlo.
V neděli 4.7. v 9.00 hod. mše svatá ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.
V pondělí 5.7. v 10.30 hod. poutní mše sv. v Crhově.

HORNÍ STUDÉNKY:
ve čtvrtek 1.7. v 17.30 hod. svátost smíření, v 18.00 hod. mše svatá a pobožnost k Nejsvě-
tějšímu Srdci Ježíšovu.
V neděli 4.7. v 7.30 hod. mše svatá ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů.

COTKYTLE:
v sobotu 3. 7. v 17.00 hod. mše svatá s nedělní platností ve Strážné.
V neděli 4. 7. v 11 hod. mše svatá ze Slavnosti sv. Petra a Pavla, apoštolů

P. Jacek Brończyk

Farnost zvole              Farnost zvole
SBÍRKA z neděle 20. června na komunitní centrum byla 13.640 + dary na komunitní 
centrum 22.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

KOMUNITNÍ CENTRUM
Děkujeme akademickému sochaři Petru Váňovi za zajímavý příběh Marián-
ského sloupu ze Staroměstského náměstí v Praze. 
zároveň děkujeme za příjemné sousedské posezení na farním dnu, který se 
konal v  sobotu 26. června na zahradě za komunitním centrem, které slav-

nostně požehnal otec František Eliáš. Velký dík patří všem, kteří se 
podíleli na přípravě a organizaci průběhu farního dne. 
Slíbili jsme Vám informaci o  vývoji naší ekonomické situace. 
Dluhy komunitního centra se nám již podařilo snížit na „pouhých“ 
1.300.000 Kč. Děkujeme také všem štědrým dárcům, kteří přispěli 
na komunitní centrum při nedělní sbírce v kostele. Sbírka vynesla 
35.640 Kč. O vývoji naší ekonomické situace Vás budeme i nadále in-
formovat. Další informace a aktuality naleznete na www.zvolska4.cz 

Jménem spolku Zvolská čtyřka Mgr. Veronika Papoušková

maletín              maletín              maletín
Tuto neděli 27. června v 15.00 hod. a příští neděli 4. července v 15.00 hod. bude mše 
svatá v kostele sv. Mikuláše v Maletíně.
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VYBRÁNO Z KATECHEZE PAPEŽE FRANTIŠKA
JEŽÍŠ SE MODLÍ ZA MNE 
(Lk 22,28-29.31-32)
Evangelia nám ukazují, jak zásadní byla modlitba ve vztahu 
Ježíše a jeho učedníků. Setkáváme se s tím již při výběru těch, 
kdo se posléze stanou apoštoly. Lukáš umísťuje jejich vyvole-
ní do zcela přesného kontextu modlitby: „V  těch dnech vyšel 
na horu, aby se modlil; a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. 
Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich 
dvanáct, které nazval apoštoly“ (6,12-13). Ježíš si je vybírá po 
noci strávené  v  modlitbě.  zdá se, že pro tuto volbu neby-
lo žádné jiné kritérium než modlitba, dialog s Otcem. Pokud bychom usuzovali podle 
toho, jak se budou tito mužové chovat, mohlo by se zdát, že to nebyla právě nejšťastnější 
volba, vždyť všichni utekli, nechali ho samotného před Utrpením. Právě to – a zejména 
přítomnost Jidáše, budoucího zrádce – však ukazuje, že tato jména byla vepsána v Bo-
žím plánu.
V Ježíšově životě se neustále vynořuje modlitba ve prospěch jeho přátel. Apoštolové mu 
občas působí starosti, ale Ježíš je nese ve svém srdci tak, jak je dostal od Otce, rovněž s je-
jich chybami, s jejich pády. V tom všem objevujeme, že Ježíš byl mistrem a přítelem, vždy 
připraveným trpělivě očekávat učedníkovo obrácení. Nejvyšším vrcholem tohoto trpělivé-
ho čekání je „opona“ lásky, jakou Ježíš rozestřel kolem Petra. Při Poslední večeři mu říká: 
„Šimone, Šimone, satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici; ale já jsem za tebe 
prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry“ (Lk 22, 31-32). 
Je až zaskakující vědět, že ve chvíli podlehnutí slabosti Ježíšova láska neustává.  (Někdo se 
zeptá) „Ale, otče, Ježíšova láska tu je, i když  jsem ve smrtelném hříchu?“ – Ano! – „A Ježíš 
se za mne modlí i tehdy?“ – Ano! – „Ale, co když jsem udělal opravdu zlé věci a mnoho 
hříchů, Ježíš mě stejně miluje?“ – Ano. Ježíšova láska a modlitba za každého z nás nikdy 
neustávají. Naopak, nabývá na síle a my jsme v ohnisku jeho modlitby! To je věc, na kterou 
musíme vždy pamatovat: Ježíš se za mne modlí, modlí se za mne před Otcem a ukazuje 
mu rány, které nese na sobě, aby Otci ukázal cenu naší spásy. Je to láska, kterou k nám 
chová. Každý z nás ať na to nyní pomyslí: Modlí se za mne Ježíš v tuto chvíli? Ano! Tuto 
velkou jistotu bychom měli uchovávat.
Pocvičte si paměť a opakujte si to. Když stojíte před těžkostmi, když se ocitnete na dra-
hách roztěkanosti, (říkejte si) Ježíš se za mne modlí. „Ale otče je to skutečně pravda?“ 
(- napadne někoho). Je to pravda, On sám to řekl. Nezapomínejme na to, že tím, co 
každého z nás podpírá v našem životě, je Ježíšova modlitba za každého z nás, jmeno-
vitě, se jménem i  příjmením, před Otcem, a  ukazuje mu rány, které jsou cenou naší  
spásy.
I kdyby naše modlitby byly pouhým koktáním, i kdyby byly poznamenány kolísavou 
vírou, nemáme v  Něho nikdy přestat doufat. Neumím se modlit, ale On se modlí za 
mne. Podpírány Ježíšovou modlitbou spočinou naše modlitby na orlích křídlech a vy-
stoupají až k  nebi. Nezapomínejte na to: Ježíš se za mne modlí. „Právě teď?“ – Ano 
právě teď. V okamžiku zkoušky, v okamžiku hříchu, také tehdy se Ježíš s velkou láskou  
modlí za mne.

celý text na https://www.vaticannews
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Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Radek Maláč 

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT vychází čtyřikrát ročně a ukázkové číslo i předplatné si 
můžete objednat pomocí formuláře na webu http://www.rodinnyzivot.eu pod záložkou 
PŘEDPLATNÉ, poštou (Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc), 
telefonicky (587 405 250) nebo e-mailem: rodinnyzivot@ado.cz. 
Jedním z redaktorů a přispěvatelů časopisu Rodinný život je otec 
Karel Skočovský. Jeho příspěvek přetiskujeme. 

BOŽÍ (NÁ)LADIČKA
Abba Aiolos: Slyš, milovaná dcero, a naslouchej, příběh o počátku 

a o konci.
Lýdia (jeho učednice): Toť milá slova. Už nemohu se dočkat.
Abba Aiolos: Náš Pán, Spasitel, zanechal nám v dědictví tři dary.
Lýdia: Které to jsou?
Abba Aiolos: Slova písně své přeradostné, způsob jejího zpěvu a sbormistra, jenž svorní-

kem je jednoty.
Lýdia: Svatá a spravedlivá jest vůle Nejvyššího.
Abba Aiolos: Lidé věrní odkazu Pána svého zpívali píseň tu k úžasu a podivení všech 

národů. I přidávali se k ní mnozí a sbor rostl a hlas písně převelice sílil.
Lýdia: Již začíná být jasnější podobenství tvé zraku mé mysli.
Abba Aiolos: Tu však odvěký nepřítel a had zasel do srdcí tovaryšů Božích různice a roz-

kol. Jedni o druhých začali říkat, že píseň falešně zpívají a čest Nejvyššího 
tak urážejí. Jiní odmítli not a sbormistra vedení, prý slova písně sama stačí, 
aby každý poznal, jak má pět. Tak se stalo, že i když dva stejná slova i nápěv 
měli, jeden zpíval pomalu a druhý zas rychle. I rozešli se v zlosti; a každý se 
bratřil s těmi, kteří jeho názor zastávali či stejnou hluchotou trpěli.

Lýdia: Jak smutné slyšet z různých stran světa hlas písně oslabené, která stejná zdá 
se být, a přece jiná.

Abba Aiolos: Však sejdou-li se v lásce dva či tři, hned soulad srdcí vede k zpěvu souzvuč-
nému. Běda však, ten akord jepičí má život. zas hned noty křičí jedna přes 
druhou, až rve to uši. A lidé s pláčem se rozejdou.

Lýdia: Toť úděl věčný? zvítězil snad Boží nepřítel, ten kazizpěv a kazinot?
Abba Aiolos: Dcero, věř mi, že jednoho dne zazní šum větru, co bude jemný jak vánek za 

rozbřesku a mocný zároveň jak vichr z hor. Tu každý věrný, kde je, otevře 
ústa svá tam k zpěvu. A ozve se píseň znovu zrozená jak Fénix ve své síle, 
spletená z myriád různých hlasů v předivné a blahé harmonii; ta bude lá-
mat skály, dobývat srdce – ne však silou zbraní, ale pokornou svou radostí. 
Bude to píseň lásky a každý ji bude zpívat z celé své duše a ze všech sil. Pak 
přidá se k ní sbor spravedlivých, co dosáhli už spásy a andělé a cherubové 
a serafové a mocnosti a knížata a kůry nebeské. Všichni se spojí v symfonii 
k slávě a chvále jediného Boha Hospodina, Otce i Syna i Svatého Ducha.

Lýdia: Amen! Amen!


