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4. NEDĚLE POSTNÍ

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, tys poslal na svět svého Syna a jeho prostřednictvím uskutečňuješ naše 
vykoupení; oživ víru svého lidu, abychom se s oddanou zbožností připravovali 
na velikonoční svátky. Prosíme o to skrze tvého Syna Ježíše Krista, neboť on 
s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen  

Žl 34 Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý
1: Joz 5,9a.10-12 2: 2 Kor 5,17-21 Ev. Lk 15,1-3.11-32
Ordinárium: latinské č. 509 příště Olejníkovo č. 502

EVANGELIUM K DNEŠNÍ NEDĚLI
K Ježíšovi přicházeli samí celníci a hříšníci, aby ho slyšeli. Farizeové a učitelé Zákona mezi sebou 
reptali: „Přijímá hříšníky a jí s nimi!“ 
Pověděl jim tedy toto podobenství: „Jeden člověk měl dva syny. Mladší z nich řekl otci: ‘Otče, 
dej mi z majetku podíl, který na mě připadá.’ On tedy rozdělil majetek mezi ně. Netrvalo dlouho 
a mladší syn sebral všechno, odešel do daleké země a tam svůj majetek 
rozmařilým životem promarnil. Když všechno utratil, nastal v té zemi 
velký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho hospodáře v té 
zemi. Ten ho poslal na pole pást vepře. Rád by utišil hlad lusky, které žra-
li vepři, ale nikdo mu je nedával. Tu šel do sebe a řekl: ‘Kolik nádeníků 
mého otce má nadbytek chleba, a já tady hynu hladem! Vstanu a půjdu 
k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si 
nezasloužím, abych se nazýval tvým synem. Vezmi mě jako jednoho ze 
svých nádeníků!’ Vstal a šel k svému otci. Když byl ještě daleko, otec ho 
uviděl a pohnut soucitem přiběhl, objal ho a políbil. Syn mu řekl: ‘Otče, 
zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě. Už si nezasloužím, abych se nazýval 
tvým synem.’ Ale otec nařídil služebníkům: ‘Honem přineste nejlepší 
šaty a oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy! Přiveďte vy-
krmené tele a zabijte ho! A hodujme a veselme se, protože tento můj 
syn byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je zas nalezen!’ A začali se veselit.
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Jeho starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a ta-
nec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to znamená. On mu odpověděl: ‘Tvůj 
bratr se vrátil a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že se mu vrátil zdravý.’ Tu se starší syn 
rozzlobil a nechtěl jít dovnitř. Jeho otec vyšel a domlouval mu. Ale on otci odpověděl: ‘Hle, 
tolik let už ti sloužím a nikdy jsem žádný tvůj příkaz nepřestoupil. A mně jsi nikdy nedal 
ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prohýřil 
tvůj majetek s nevěstkami, dals pro něj zabít vykrmené tele!’ 
Otec mu odpověděl: ‘Dítě, ty jsi pořád se mnou a všechno, co je moje, je i tvoje. Ale máme 
proč se veselit a radovat, protože tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, byl ztracen, a je 
zase nalezen.’“

POSTNÍ MOTIVACE PRO TENTO TÝDEN
Ježíšův výrok „Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!“ (Lk 6,36) je 
propojený s dnešním evangeliem. 
Na příkladu podobenství o  milosrdném otci Ježíš ukazuje, jak velkory-
sý a milující je Bůh. Bůh přijímá s otevřenou náručí každého, kdo lituje 
svých hříchů, prosí za odpuštění a chce změnit své chování. Ježíš po nás chce, abychom 
se mu v tom snažili podobat. Jsme přece Boží děti. Milosrdenství zahrnuje nejen odpuš-
tění, ale i všechny situace, kdy se chováme k druhým s láskou. 
Zkusme si proto v tomto týdnu takových situací více všímat.

MLÁDEŽ DĚKANÁTU ZÁBŘEH se sejde k  pobožnosti KŘÍŽOVÉ 
CESTY v sobotu 2. dubna v Horních Studénkách. 
Srdečně zveme všechny mladé na společnou modlitbu křížové cesty. 
Sejdeme se v  sobotu 2. 4. v  9.30 hod. u  kostela v  Horních Studénkách. 

Společně pak půjdeme po jednotlivých zastaveních ke kapli sv. Martina na Olšanských 
horách.
S sebou dobré boty, malou svačinu a otevřená srdce.
 Těší se na vás animátoři Zábřeh

Milion chvilek pro demokracii Zábřeh zve: v  pátek 1. dubna 2022 
v 18.00 hod., Zábřeh, Masarykovo nám. č. 7, Hnízdo.
Projekce fi lmu Bellingcat – pravda v postpravdivém světě.
Vstupné dobrovolné – pro Ukrajinu.
Více na FB skupině Zábřežsko – chvilky pro demokracii.
Všichni jste srdečně zváni! František Srovnal 

KLUB PEČUJÍCÍCH PRO RODIČE PEČUJÍCÍ O  DÍTĚ (i  dospělé) SE 
ZNEVÝHODNĚNÍM 
DOBRÉ VZTAHY JAKO ZÁKLAD PRO PÉČI
– Zábřeh, Žižkova 10 (vstup z ulice Havlíčkova).

Setkání rodičů se uskuteční v úterý 5. 4. 2022 v 9.00 hod.
Tématem provede psycholog Mgr. Jaroslav Člupný.
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SVÁTKY A PAMÁTKY TÝDNE
4. neděle postní LAETARE – odvozeno od mešní antifony – Raduj se Jeruzaléme 

Zpovědní den v Zábřeze bude v pondělí 11. dubna 

KURZ MLUVENÉHO SLOVA
Martina Pavlíková – BOŽÍ SLOVO A KULTURA ŘEČI

Třetí část kurzu mluveného slova se uskuteční v kostele sv. Bartoloměje 
v úterý 29. března, první skupina v 16.00, druhá skupina v 17.45 hod. 

ČESKÁ KŘESŤANSKÁ AKADEMIE PŘIPRAVUJE: 
Milí přátelé, zveme Vás na přednášku prof. Tomáše Petráčka nazva-
nou „Rozdělená společnost, rozdělená církev“ ve čtvrtek 31. března 
v 18.00 hod. v Katolickém domě v Zábřeze.
Před příchodem covidové krize se téma rozdělené společnosti chápalo jako 
jeden z největších problémů současného světa. Během ní se rozdělení ještě 
prohloubilo a zmnožilo. V přednášce dáme fenomén rozdělené společnos-

ti do historického kontextu a společně budeme přemýšlet, jak ho překonat, případně se 
s ním naučit žít.
Prof. PhDr. Tomáš Petráček Ph.D. et Th.D. (* 1972 v Hořicích v Podkrkonoší) je katolický 
kněz, historik a teolog. Roku 2002 ukončil studium historie a etnologie na Ústavu hospo-
dářských a sociálních dějin FF UK Praha doktorskou prací Fenomén darovaných lidí v pře-
myslovských zemích 11. a 12. století (Praha 2003). Ve švýcarském Fribourgu získal licenciát 
z teologie (2005), doktorské studium dokončil na CMTF UP v Olomouci (2008). 
Kromě dlouhé řady studií z oblasti sociálních dějin raného středověku a moderních církev-
ních dějin publikoval oceňované vědecké knihy Výklad Bible v  době (anti-)modernistické 
krize. Život a dílo Vincenta Zapletala OP (2006) a Bible a moderní kritika. Česká a světová 
progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize (2011) či Církev, tradice, reforma. Od-
kaz Druhého vatikánského koncilu (2016) a Západ a jeho víra. 9,5 teze k dopadům Luthe-
rovy reformy (2017). Kromě tříletého studia ve Fribourgu absolvoval delší zahraniční stáže 
ve Frankfurtu, Římě a na Yale University. Působí v Hradci Králové jako univerzitní kaplan, 
přednáší historii na KTF UK v Praze a na PdF UHK v Hradci Králové, kde je vedoucím 
katedry kulturních a náboženských studií. 
Je profesorem Karlovy univerzity v oboru moderní 
hospodářské a sociální dějiny. Roku 2013 byl králo-
véhradeckým biskupem Mons. Vokálem ustanoven 
postulátorem procesu blahořečení P. Josefa Toufara.

Dále připravujeme:
– Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. „Spo-
lečenstvo obětí. Otázka odpovědnosti člověka za 
jeho život“ – v pondělí 11. dubna v 18.00 hod. 
v Katolickém domě.

Za ČKA Jana A. Nováková
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MODLITBY ZA UKRAJINU
„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, 
přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, 
kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným 
životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ 1 Tm 2, 1
Srdečně vás zveme na společné modlitby za mír a pokoj 
pro Ukrajinu a Rusko, které budou probíhat každé pondělí 19.00–20.30 hod. v kostele 
sv. Barbory v Zábřehu.
Ukrajina a Rusko potřebují naše modlitby a duchovní boj za ně. Vždyť nebojujeme zbra-
němi lidskými, ale Božskými, kterými je možné bořit hradby nepřítele! Oblečme tedy pl-
nou Boží zbroj a přijďme na duchovní bojiště! Jana Stejskalová 

Všemohoucí věčný Bože, jsi naším nebeským Otcem, celý náš život je ve Tvých rukou. Vy-
znáváme, že jsi mocný, spravedlivý a milosrdný a že se k nám skláníš jako ke svým dětem.
Tvému milosrdenství svěřujeme všechny trpící, uprchlíky, oběti válek, sirotky, vdovy, všechny 
vojáky a všechny lidi, kteří jsou nuceni zabíjet a šířit násilí.
Ať tvůj Duch, Pane, přemůže tvrdost lidských srdcí.
O to tě prosíme na přímluvu Panny Marie, Královny míru, všech svatých a našich nebeských 
patronů, skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

postřelmovsko            postřelmovsko

O první neděli v měsíci bude mimořádná sbírka na opravy kostela v Lesnici a na farní 
kostel v Chromči. Minule byla sbírka na svatopetrský haléř. 
Všem dárcům ať Pán odplatí jejich štědrost. P. Vladimír Jahn 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI POSTŘELMOV je v pondělí 28. března. Kostel v Postřel-
mově a v Chromči bude otevřen k adoraci a modlitbě podle rozpisu.
MOŽNOST SVATÉ ZPOVĚDI A TICHÁ ADORACE před prvním pátkem bude ve 
středu v Lesnici od 17.00, ve čtvrtek v Chromči od 17.30 a v pátek v Postřelmově od 
16.00 hodin.
O PRVNÍ SOBOTĚ V DUBNU budou v Postřelmově od 9.00 hodin modlitby a mše svatá 
ke cti Panny Marie. Všichni jsou srdečně zváni.
 

Blahopřání.
Paní Marie Poláchová z  Chromče se 31. března dožívá 75 roků. 
Děkujeme jí za vše, co pro náš kostel dělá a přejeme jí hodně zdraví, 
Božích milostí a přímluv Panny Marie.
 Přejí farníci a členové živého růžence z Chromče a P. Vladimír Jahn

 

Poděkování.
Děkujeme sestřičkám domácí hospicové péče za láskyplnou, odbornou pomoc a podporu 
v těžkých chvílích nemoci našeho tatínka. rodina Jílkova z Leštiny
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Červenovodsko            Červenovodsko
Sbírky z neděle 20. března: Červená Voda 2.568; Písařov 1.554; Jakubovice 874 Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Vitalij Molokov 

Farnosti  spravované  z  klášterce
Sbírky z neděle 20. března: Klášterec na opravy 2.000; Svébohov na opravy 5.300; Jed-
lí 3.100 + dar na potřeby farnosti 4.000 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Władysław Mach SDS

lošticko              lošticko              lošticko
Sbírky z neděle 20. března: Loštice 3.485 Kč; Moravičany 2.669 Kč. 
Pán Bůh ať odmění vaši štědrost. P. Kristián Libant CM

Přechodem na letní čas se začátky večerních mší svatých v Lošticích, Moravičanech i na 
filiálkách posouvají na 18.00 hod.
Návštěvy nemocných s  možností velikonoční zpovědi nebudou ve čtvrtek 31. března 
(před prvním pátkem v měsíci), ale až ve čtvrtek 7. dubna dopoledne.
Na Květnou neděli 10. dubna při mši svaté požehnáme křížky, které jste si během roku 
zakoupili. 

VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ
Loštice ve středu 13. dubna 16.00 – 18.00 hod. – P. Metoděj Hofman
Moravičany ve čtvrtek  7. dubna – 16.30–18.00 hod. – P. Petr Souček
Bílá Lhota v neděli 10. dubna – 10.30–11.30 hod. – vincentini

Farnosti  spravované  z  tatenice
Sbírky z neděle 20. března: Tatenice 1.160; Lubník 1.130; Hoštejn 1.500; Kosov 1.040 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jaroslav Přibyl 

SPOLEČENSTVÍ CHLAPŮ se sejde v neděli 3. dubna v 18.00 hod. na faře v Tatenici. 
•	 Ve	středu	30.	března	nebudou	slaveny	mše	svaté	v Tatenici	a Lubníku.	

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO KLUKY A HOLKY
Zveme všechny kluky a holky od 6. třídy na faru v Tatenici, kde 
proběhne malá duchovní obnova s otcem Jaroslavem.
Začátek v pátek 8. dubna 2022 společnou večeří (po mši svaté, tj. 
kolem 19.00). Ukončení bude 10. dubna 2022 po obědě (kolem 
14.00 hod.).
S  sebou si vezměte: spacák, přezůvky, teplé ob-

lečení, Bibli, psací potřeby, hygienické potřeby, šátek, malý nožík, malou 
baterku (pokud máte)…. 
Cena pobytu je 250 Kč.
Přihlásit se můžete osobně, na telefonech 775 339 868, nebo na e-mail 
jitka.meda@seznam.cz - a to  nejpozději do 4. 4. 2022. 
 Na všechny se těší otec Jaroslav a Jitka Veiglerová
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štÍtecko              štÍtecko              štÍtecko
Sbírky z neděle 13. března – oprava: Štíty 1.680 Kč; Horní Studénky 1.700 Kč; Cotkyt-
le 530 Kč.
Sbírky z neděle 20. března: Štíty na potřeby farnosti 4.830 Kč; Horní Studénky na opravy 
4.300 Kč; Cotkytle na potřeby farnosti 2.668 Kč. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. P. Jacek Brończyk

O prvním pátku, 1. dubna, bude ve Štítech v  17.00 hod. adorace a svátost smíření, mše 
svatá začíná v 18.00 hod. V neděli 3. dubna po mši svaté povede pobožnost křížové cesty 
farní rada. 
KŘÍŽOVÉ CESTY v  Horních Studénkách a  Cotkytli budou v  neděli 3. dubna po mši 
svaté.
V neděli 27. března se přihlásíme v našich farnostech k Modlitbám za nejmenší, k Adopci 
počatého dítěte. Zapište se pro tuto aktivitu do seznamů v jednotlivých kostelích.

DUCHOVNÍ ADOPCE POČATÉHO DÍTĚTE
Jedná se o modlitby za konkrétní dítě ohrože-
né úmyslným zabitím (potratem) a za jeho ro-
diče. Stáváme se tak duchovními rodiči dítěte, 
které sice nemusíme osobně znát, ale zná ho 
náš nebeský Otec. Nevíme, jaká a jak dlouhá 
bude životní pouť tohoto dítěte i jeho rodičů. 
Věříme ale, že se naše modlitby a  oběti roz-
hodně neztratí, a že se jednou s „naším“ dítě-
tem i jeho rodiči u Pána setkáme. 
Být „duchovním adoptivním rodičem“ obnáší po přijetí závazku v průběhu devíti měsíců: 
Každý den se pomodlit modlitbu za záchranu počatého dítěte a za jeho rodiče. Každý den 
se pomodlit jeden desátek růžence. Každý den můžeme vykonat drobný skutek milosr-
denství k bližnímu nebo kající skutek dle svého uvážení a možností. Jednou za měsíc se 
účastnit mše svaté s osobním úmyslem za adoptované dítě a jeho rodiče. Nemocní, kteří se 
nemohou mše svaté zúčastnit, obětují na tento úmysl den svého utrpení. 
Přijetí závazku na začátku lze těmito nebo podobnými slovy: 
Svatá Panno Maria, Boží Rodičko, všichni andělé Boží a  svatí, veden(a) touhou pomáhat 
při záchraně počatých dětí jsem rozhodnut(a) a slibuji, že ode dne ... přijímám do Duchovní 
adopce dítě, jehož jméno zná pouze Bůh, a po devět měsíců, každý den, se budu modlit za 
záchranu jeho života, za jeho život po narození a za jeho rodiče. Amen.
Příklad každodenní modlitby za ochranu počatého dítěte a za jeho rodiče: 
Pane Ježíši. Na přímluvu tvé Matky Marie, která souhlasila s tvým početím, a která tě s ta-
kovou láskou porodila, a na přímluvu svatého Josefa, člověka pevné víry, který o tebe a tvou 
matku pečoval a byl vám oběma statečným ochráncem, tě prosím za toto nenarozené dítě, 
které jsem duchovně adoptoval(a), a které je v nebezpečí zabití v lůně své matky. Prosím, dej 
jeho rodičům lásku a odvahu zachovat svému dítěti život, který jsi mu daroval ty sám. Amen. 
Máte-li více modlitebních závazků, není nutné se modlit desátek a účastnit se mše svaté 
„navíc“, ale je možné úmysly spojit. P. Jacek Brończyk
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Srdečně Vás zveme v sobotu 2. dubna do Crhova na setkání s knězem, dokumentaris-
tou, filmařem a cestovatelem P. Janem Hanákem. 
V 16 hodin bude v kapli sloužena mše svatá s nedělní platností, od 18 hodin následuje 
beseda ve Spolkovně. 
Pro inspiraci můžete navštívit stránky www.hoha.cz a www.crhovskachasa.cz.

Za spolek Crhovská chasa Jan Pavlík 

Farnost  zvole              Farnost  zvole
Sbírka z neděle 20. března byla ve Zvoli ve výši 5.880 Kč, dary na komunitní centrum 
20.000 Kč. Všem štědrým dárcům ať odplatí Pán. P. František Eliáš

USTANOVUJÍCÍ SETKÁNÍ FARNÍ RADY bude ve středu 30. března v 17.30 hod. na 
faře ve Zvoli. 

SPOLEK ZVOLSKÁ ČTYŘKA
7. 4. 2022 / 17.00 hod. – „Soumrak a znovuzrození otců“. 

Od ultimátní autority až po muže, jenž dokáže dětem vyjádřit bezpodmí-
nečnou lásku. Postava otce prochází v novém století evolucí, která zásadně 
mění jeho roli v rámci rodiny a společnosti. Osvobození se od stereotypů, 
ale i nové výzvy, které neznaly generace před námi, přináší zásadní otázky 
o tom, kdo vlastně otec v dnešní době je, jaká je jeho role a místo v rodinném 
portrétu. Odpovědi přinese známý lektor a pedagog Marek Herman, jenž nám přiblíží ne-
jenom poznatky ze své praxe, ale společně nahlédneme i do historických souvislostí, které 
nám poskytnou širší kontext toho, co řeší moderní rodina.

9. 4. 2022 / 14.00 hod. – Velikonoční tvoření – Rájec
Přivítejme jaro společným tvořením velikonočních dekorací.

21. 4. 2022 / 17.00 – Jak neztrácet informační rozvahu
aneb trocha nadějeplné orientace v turbulentní současnosti

Martin Holík, kněz brněnské diecéze, elektroinženýr, zakladatel a jednatel Radia Proglas, 
člen mediální komise ČBK.

  

KATOLICKÝ TÝDENÍK 
Téma: Kněz pro 21. století
Kým má být kněz v této době? Zaměřili jsme se na proměnu jeho role a nároky, které na 
něj lidé kladou.
Obrazy, které otevírají srdce
Šest nových velkoplošných tapiserií s výjevy ze Zjevení sv. Jana získala českobudějovická 
katedrála sv. Mikuláše. Pro KT o své inspiraci hovořil jejich autor, známý slovinský umělec 
a teolog P. Marko Ivan Rupnik SJ.
Válka nikdy není cesta
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Všechny štědré dárce ať odmění Pán. P. Radek Maláč
Na likvidaci lepry bylo 19. března ze Zábřeha odesláno 6.000 Kč. 
Všem štědrým dárcům Pán Bůh zaplať. Marie Zíková 

cHaritativnÍ  slUŽBa  cÍrkve  v  dĚkanátU

PRODEJNA BARBORKA PŘEDSTAVUJE KNIŽNÍ NO-
VINKY: Radost z nadcházejících velikonočních svátků můžete 
umocnit také četbou krásné a hodnotné literatury. Několik no-
vinek vám představujeme: 
Dospělým:
CESTOU OD SRDCE K SRDCI – kniha Mons. Josefa Hrdličky 
hovoří o duchovních výzvách naší doby. Kniha je plná podnětů 
i povzbuzení k mnoha duchovním, kulturním, církevním i společenským otázkám. Vy-
chází při příležitosti 80. narozenin autora.
KLAUN SI POVÍDÁ S BOHEM – zajímavé myšlenky a postřehy Jiřího Suchého na téma 
víry napsané vtipně a s nadhledem, tak typickým pro pana Suchého. Na knihu navazuje 
volné pokračování: KLAUN TO ZKOUŠÍ ZNOVU.
MÁMA NENÍ SLUŽKA, MÁMA JE DÁMA – krátké fejetony Marka Hermana o výchově 
dětí a o tom, jak to udělat, aby doma bylo dobře. 
MARIINO SRDCE ZVÍTĚZÍ – kniha plná víry a naděje nabízí vhled do života vizionářky 
z Medžugorje Mirjany Soldo.
Naše tipy pro děti:
VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH PRO KLUKY A HOLKY – zajímavou a neotřelou formou se 
zde děti dozví vše o Velikonocích, o jejich původu, vzniku, tradicích a zvycích.
Pro zvídavé čtenáře školního věku doporučujeme dvě nádherné a bohatě ilustrované kníž-
ky s povídáním o Bohu a vědě ÚŽASNÝ BŮH a BÁJEČNÝ BŮH od pastora Louie Giglia, 
ve kterých můžete i vy spolu s dětmi žasnout nad Boží krásou a vynalézavostí.
V nabídce máme i další knižní tituly, můžete si vybrat i z křížových cest a paškálků.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Recepce Charity Zábřeh je otevřena v pracovní dny 7.00 – 16.30 hod.

Zveme vás na tematická setkání:
KLUB O  PÁTÉ: OPATROVNICTVÍ V  PRAXI. Tématem březnového Klubu vás ve 
čtvrtek 31. 3. 2022 v 15 hod. (Zábřeh, Žižkova 5) provedou a praktickými radami vybaví 
Bc. Veronika Kylarová a Bc. Lenka Střelcová, DiS. Klub probíhá v rámci projektu „Nazpět 
do života“, který je určen osobám s chronickým duševním onemocněním (CHDO).
Více informací o projektu i službách pro osoby s CHDO vám ráda sdělí vedoucí sociální 
rehabilitace SOREHA:

Bc. Petra Mašková, tel.: 735 764 444, email: socialni.rehabilitace@charitazabreh.cz.
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ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE
Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. 

Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko 
milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, 
přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

Zbloudili jsme na cestě pokoje. Zapomněli jsme na poučení z tragédií uply-
nulého století, na miliony padlých obětí světových válek. Nedostáli jsme zá-
vazkům, které jsme na sebe jako Společenství národů vzali, zrazujeme touhy 
po míru a naději jednotlivých národů a mladých lidí. Roznemohli jsme se žá-
dostivostí, uzavřeli jsme se do svých nacionalistických zájmů, zatvrdili jsme se 
svou lhostejností, paralyzovali se egoismem. Zalíbilo se nám ignorovat Boha, 
žít ve svých lžích, živit svou agresivitu, utiskovat lidské životy a hromadit zbra-
ně. Přitom všem jsme zapomněli, že jsme ochránci svého bližního, ochránci 
společného domova světa. Válkou jsme zpustošili zahradu Země, hříchem jsme 
zranili srdce našeho Pána, který si přeje, abychom si byli navzájem bratry a se-
strami. Vůči všem a vůči všemu jsme se stali netečnými, s výjimkou svého já. 
Se zahanbením voláme: Odpusť nám, Pane!

Uprostřed bídy hříchu, vyčerpanosti a slabosti, tajemství nespravedlnosti zla 
a války, nám ty svatá Matko, opakuješ, že Bůh nás neopouští, naopak na nás 
stále láskyplně hledí, v touze odpustit nám, pomoci nám znovu vstát. Vždyť 
nám daroval Tebe a ve Tvém Neposkvrněném srdci vytvořil útočiště pro církev 
a pro lidstvo.

Byla jsi nám dána z Boží dobroty, abys nás v těch nejdrsnějších zvratech 
dějin vedla za ruku.

Utíkáme se proto k tobě, tlučeme na dveře tvého srdce my, tvé milované 
děti, za kterými se neúnavně v každé době vydáváš a zveš je, aby se obrátily. 
Přijď na pomoc v této temné hodině a povzbuď nás. Zopakuj každému z nás: 
„Cožpak tu nejsem já, tvoje matka?“ Ty dokážeš zlomit okovy našeho srdce, 
strhnout hradby naší doby. V tebe vkládáme svou důvěru. Máme jistotu, že 
zvláště ve chvíli zkoušky neodmítneš naše úpěnlivé prosby a přispěcháš nám 
na pomoc. 

Tak tomu bylo i v Káně Galilejské, kdy jsi uspíšila hodinu Ježíšova zásahu 
a ukázala tak světu jeho první znamení. Když se svatební slavnost proměnila 
ve smutek, řekla jsi: „Už nemají víno“ (Jan 2,3). Pověz to znovu Bohu, Matko, 
protože víno naší naděje se vyprázdnilo, radost pohasla, bratrství se rozptýlilo. 
Provinili jsme se proti lidskosti, poničili jsme mír. Stali jsme se schopnými 
jakéhokoli násilí, jakékoli destrukce. Naléhavě potřebujeme tvou mateřskou 
pomoc.

Přijmi tedy, Matko, tuto naši úpěnlivou prosbu.
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Hvězdo mořská, nedopusť, abychom ztroskotali v bouři války.
Archo nové úmluvy, buď inspirací našim plánům a cestou ke smíření.
Země Nebe, přiveď na svět znovu Boží svornost.
Uhas nenávist, umlč mstu, nauč nás odpuštění.
Osvoboď nás od války, uchraň svět jaderné hrozby.
Královno růžence, oživ v nás touhu po modlitbě a po lásce.
Královno lidské rodiny, ukaž národům cestu bratrství.
Královno míru, získej světu mír.

Kéž tvůj pláč, Matko, pohne naším zatvrzelým srdcem. Slzy, které jsi pro 
nás vylila, ať dají znovu rozkvést tomuto údolí, které spálila naše nenávist. 
I když řinčení zbraní neutichá, tvá modlitba ať nás dovede k pokoji. Svou ma-
teřskou dlaní se dotkni všech trpících, všech, kdo prchají uprostřed bombardo-
vání. Ve své mateřské náruči potěš ty, kdo jsou nuceni opustit svůj domov, svou 
zem. Tvé bolestné srdce ať v nás probudí soucit a pomůže nám otevřít naše 
domovy, abychom se ujali zraněných a odvržených lidí.

Svatá Boží Matko, stojící pod křížem, Ježíš pohleděl na učedníka stojícího 
vedle tebe a řekl ti: „Hle, tvůj syn“ (Jan 19,26). Svěřil ti tak každého z nás. 
Učedníkovi, a v něm každému z nás, řekl: „Hle, tvá matka“ (verš 27). Matko, 
toužíme tě nyní přivést do svého života a do svých dějin. Lidstvo, zničené 
a ztrápené, stojí pod křížem spolu s tebou. Chce se svěřit tobě, skrze tebe se za-
světit Kristu. Ukrajinský národ a ruský národ tě s láskou uctívá, k tobě se utíká.  
Pro ně, a pro všechny národy ničené válkou, hladem, nespravedlností a bídou, 
zní tlukot tvého srdce.

Matko Boží a Matko naše, proto se svěřujeme tobě a zasvěcujeme tvé-
mu Neposkvrněnému srdci nás samotné, církev a celé lidstvo, zvláště Rusko 
a Ukrajinu. Přijmi tento náš úkon, který vykonáváme s láskou a důvěrou, dej, ať 
skončí válka, zajisti světu mír. Tvé „ano“, které jsi ze srdce vyslovila, otevřelo 
brány dějin Knížeti pokoje. Věříme, že skrze tvé srdce se znovu vrátí mír. Tobě 
proto zasvěcujeme budoucnost celé lidské rodiny, potřeby a očekávání lidí, úz-
kosti i naděje světa.

Skrze tebe ať se na zemi rozhostí Boží milosrdenství a pokojný tep míru 
začne znovu pulsovat v našich dnech. Ženo, která jsi opakovala své „ano“, na 
kterou sestoupil Duch Svatý, uveď nás do Božské harmonie. Ty, která jsi ži-
votodárným pramenem naděje, napoj naše žíznivá srdce. Ty, která jsi utvářela 
Ježíšovo lidství, učiň z nás tvůrce společenství, ty, která jsi kráčela po našich 
cestách, doveď nás na stezku pokoje.

 Amen.


