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Ó Duchu svatý, sladký Hosti mé duše, zůstaň u mě  
a učiň, ať i já zůstanu stále u Tebe! 

Ó Maria, neposkvrněná Snoubenko Ducha svatého, oroduj za mě 
ubohého hříšníka, jenž se k Tobě utíká. 

Amen. 
 
Přijď, ó Duchu svatosti, připrav mé srdce, přijď se silou svých sedmi darů. 

 
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu moudrosti! 

Pouč mé srdce, abych měl stále před očima svůj poslední cíl, nebeským dobrům abych 
dával přednost před pozemskými a rozpoznal cestu vedoucí k věčnému životu. 

Pomoz mi být stále připraven raději se vzdát cti, bohatství a radostí tohoto světa než ztratit 
Tvou milost a věčnou spásu. 

Zdrávas Maria... 
 

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rozumu! 
Osviť mě, abych správně pochopil a srdcem přijal tajemství spásy a Božího zjevení. 

Abych prodléval ve světle svaté víry a ve všech životních situacích rozpoznal působení 
Tvé prozřetelnosti.  

Učiň mě hodným Tě jednou v nebi dokonale poznat, s Otcem i Synem, z nichž vycházíš. 
Zdrávas Maria... 

 
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu rady! 

Stůj milostivě při mně v každé nouzi, těžkosti a zoufalství. Dej mi poznat, co je nutné ke 
Tvé oslavě a k spáse mé i všech lidí.  



 2

Ochraňuj mě před všemi bludy a veď mě po správné cestě Tvých přikázání. 
Zdrávas Maria.. 

 
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu síly! 

Posiluj mou slabou vůli ve všech pokušeních a trápeních tohoto života, abych odložil 
jakýkoliv lidský strach, odvážně vyznával víru, v nesnázi trpělivě vytrval a  

obstál ve všech úkladech ďáblových. 
Zdrávas Maria... 

 
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu umění! 

Uč mě poznávat v zázraku stvoření Tvou všemohoucnost, moudrost, lásku, a Tebe 
oslavovat, jenž jsi počátek i konec všech věcí. 

Pronikni hluboko do mého srdce, abych se ve svém životě vždy slovy i skutky řídil podle 
Tvých přikázání. Veď mou mysl, abych si nepřál vědět a znát nic, co by pro mě bylo 

neužitečné či škodlivé. 
Zdrávas Maria... 

 
Přijď, ó Duchu svatý, Duchu zbožnosti! 

Dej mi smýšlení dětské odevzdanosti a vřelé důvěry v Boha, mého Otce. Probuď ve mně 
pravou velkodušnost a nedopusť, abych se zalekl nějaké oběti. Ať se můj život stane 
působením Tvé milosti neutichající modlitbou chvály a díků před Boží velebností. 

Zdrávas Maria... 
 

Přijď, ó Duchu svatý, Duchu bázně Boží! 
Naplň mé srdce svatou bázní, abych měl Boha vždy před očima 

a snažil se vyhýbat všemu, co by se mohlo znelíbit Jeho velebnosti. 
Zdrávas Maria... 

 
 

Pouť děkanátu na Svatý Hostýn 
 

Letošní pouť děkanátu Zábřeh a Šumperk se 
nekonala jako tradičně do dómu v Olomouci, ale na 
Svatý Hostýn. Toto místo zvolil pan arcibiskup 
vzhledem ke stoletému výročí korunovace sochy Panny 
Marie Svatohostýnské a tak se zde v tomto jubilejním 
roce za obnovu rodin a kněžská povolání modlili nebo 
ještě budou modlit všechny děkanáty olomoucké 
arcidiecéze.  

Z Postřelmova jsme odjížděli v 11 hodin, posbírali 
jsme poutníky z okolních obcí a s písní a modlitbou na 
rtech vyjeli na Hostýn. Dojeli jsme tam kolem jedné, 
oficiální společný program začínal v 15 hodin a tak si 
jednotliví účastníci mohli zajít na oběd nebo se projít 

v areálu Hostýna. Celou dobu také byla možnost přistoupit ke svátosti smíření. Bylo 
krásné počasí a tak si všichni včetně dětí mohli pouť vychutnat. 
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V 15 hodin začal společný program Cestou světla. Poutníci, kterým by dělala chůze 
problémy, se zatím mohli v bazilice modlit růženec světla. Cesta světla je obdoba křížové 
cesty, rozjímá slavná tajemství od zmrtvýchvstání Ježíše Krista až po seslání Ducha 
svatého. Slavnostně byla otevřena 12.9.2010, je umístěna na části valu, který lemuje 
vrchol Hostýna v úseku nad bronzovou sochou Spasitele směrem k rozhledně. Základové 
kameny pro jednotlivá zastavení jsou dary různých kamenolomů v České republice. 
Dřevěná konstrukce se stříškou nese vždy obraz epizod Cesty světla. Obrazy jsou pojaty 
ve "východnějším" malířském stylu, připomínajícím zjednodušené ikony. Tato meditace 
mě osobně velmi oslovila, neboť po čtyřicetidenním půstu, kdy se rozjímá utrpení Krista, 
jsem měla pocit, že v následujícím „radostném“ období je pak radost a vítězství 
Vykupitele málo připomínáno a oslavováno. Snad se tato pobožnost 14-ti slavných 
zastavení rozšíří. 
V 16 hodin pak pouť pokračovala adorací v bazilice. Hlavní myšlenkou byla právě prosba 
za obnovu rodin a kněžská povolání. Po adoraci již následovala slavná mše svatá 
celebrovaná otcem arcibiskupem a kněžími obou děkanátů. Bazilika byla zcela naplněná, 
tak i zpěv poutníků byl velmi slavnostní. Děti pak s obětními dary nesly vlastnoručně 
vyzdobené kytičky Panně Marii i prosby a poděkování. Z promluvy otce arcibiskupa mě 
zaujala myšlenka, že pro obnovu rodin i možnost nových kněžských a řeholních povolání 
je nejpodstatnější, abychom své křesťanství skutečně žili. To pak bude posilou nejen pro 
naše rodiny, ale i svědectvím pro svět, který skrze opravdovost víry věřících může být 
uzdraven.                                                                                                                      M. 
 
 

Pouť do Křtin a výlet na Macochu 
 

Pouť do Křtin a výlet na 
Macochu započala po sedmé 
hodině ranní, kdy dva 
autobusy sváželi poutníky 
z obcí postřelmovské a 
lesnické farnosti. V 10 hodin 
jsme měli slavit mši sv.,  před 
tím však nám místní pan farář  
Mons. P. Jan Peňáz pouštěl 
melodie kostelní zvonkohry a 
potom nás uvedl do poutního 
chrámu, kde nám udělal 
výklad o tomto poutním 
místě, jak o jeho významu, že 
 zde pravděpodobně křtili 

samotní Cyril a Metoděj, tak o jeho stavbě – autorem je významný barokní architekt 
Santini. Poutní část jsme zakončili májovou pobožností. Po pauze na oběd jsme vyjeli 
k propasti Macocha. Pěší procházkou jsme došli k jeskyním. Prohlédli jsme si krápníkové 
jeskyně, samotnou propast a lodičkami projeli podzemní řekou Punkvou. Pouť s výletem 
se všem velice líbila, také díky nádhernému počasí. Duchovně jsme se potěšili u nebeské 
Matky Marie a zároveň jsme obdivovali krásy přírody a Boží stvoření. 
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V autobuse rozdal pan farář dětem list s luštěnkami o Panně Marii a zadal jim úkol, aby 
napsaly, co se jim na pouti nejvíce líbilo. Zde jsou jejich odpovědi: 
 

Plavba lodí na řece Punkvě. Prohlídka jeskynních krápníků. Láďa 
Jízda po řece Punkvě. Prohlídka jeskynních krápníků. Dan 
Zážitek: Zjištění, že v řece Punkvě je 6 mrtvol. Líbila se mi plavba lodí po Punkvě. Lukáš 
Jel jsem na lodi. Vojta 
Líbila se mi procházka v jeskyni a jízda loďkou. Anežka 
Líbila se mi cesta v jeskyních a loďkou. Veronika 
Nejvíc se mi líbily lodičky a krápníkové jeskyně. A taky lavice, do kterých, když jsme si 
klekli, tak nám koukali jenom oči, protože tam chybělo klekátko. Jana 
Líbily se mně zvony a zvonkohra a lodičky. Kubík 
Nejvíce se mi líbila Macocha. Anežka 
Líbily se mi lodičky a zvonkohra. Filip 
Líbily se mi lodičky a stalaktity. Pavel 
Líbily se mně lodičky a překrásný kostel, zvonkohra a celá pouť. Jirka 
 
(Fotografie z pouti můžete poslat na farní stránky, kde si je všichni budeme moci 
prohlédnout.) 
 

Stále si obnovujte mysl po její duchovní stránce 
 

Takhle jste se tomu přece o Kristu neučili! Vy jste přece o něm slyšeli a jako 
křesťané jste byli poučeni podle pravdy, která je v Ježíšovi, že máte odložit starého 
člověka s dřívějšími způsoby života, který je chtivý rozkoší a žene se do zkázy. Stále si ob-
novujte mysl po její duchovní stránce a oblečte člověka nového, který je stvořen podle 
Božího (vzoru) jako skutečně spravedlivý a svatý.                                            Ef 4,20-24 
 

Díváme se na televizi, vidíme kolotoč obrazů, hluk slov a sytíme se nepokojem, 
vstřebáváme zprávy o korupci politiků na něž nadáváme, vstřebáváme prázdnotu světa a 
jeho nemorálnost, vytváříme si pohled  na svět úplně jiný než je pohled křesťanský, než je 
pohled Boží. Právě proto je tak naléhavá výzva apoštola Pavla: „Stále si obnovujte mysl 
po její duchovní stránce!“ Máme žít jinými myšlenkami, jinými zájmy, jinými emocemi. 
Máme žít s Pánem Ježíšem a to především skrze modlitbu, potom skrze Písmo svaté a také 
četbou dobré duchovní literatury (také skrze sdílení se ve společenství, ale to by bylo jiné 
téma). Chci vás, bratři a sestry upozornit na několik titulů knih a časopisů, které považuji 
za velmi dobré. Především časopisy: Katolický týdeník  – je zaměřen spíše na praktická 
témata v životě církve, Světlo – je zaměřeno na duchovní život a duchovní rozměr Církve 
a upozorňuje na bolestivé problémy v teologii a Církvi, Monitor  – vychází pod záštitou 
dominikánského řádu – přináší jak teologická, tak duchovní témata a rozhled na Církev ve 
světě, Immaculata – vydává řád minoritů, je zaměřen františkánským duchovním 
směrem, často přebírá duchovní články polských minoritů a často v něm přispívá katolický 
publicista Radomír Malý, Milujte se – zaměřen na různá témata k evangelizaci a poučení 
především pro mládež.  
 Zvláště bych chtěl upozornit na vynikající seriál v Immaculatě - Církev ve službě 
člověku od čísla 105 (5/2009) http://immaculata.minorite.cz/pdf/IM105.pdf,  
v Monitoru – seriál Architekti kultury smrti  od čísla 6/VII z 14.2.2010 
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http://www.res.claritatis.cz/download/MONITOR-2010-6.pdf  
a mnoho dalších vynikajících článků.  
Další odkazy na farních internetových stránkách http://www.farnost-postrelmov.wbs.cz 
 

PŮJČOVÁNÍ KNIH V KOSTELE 
 

Farní knihovna v Postřelmově vám nabízí možnost půjčit si knihy i v kostele. Vybrali jsme 
pro vás několik titulů (viz níže), které jsou umístěny na poličkách při východu z bočního 
vchodu kostela. Knihu, kterou si půjčíte, zapíšete spolu s vaším jménem a adresou do 
sešitu, který je tam spolu s knihami umístěn. Také zapíšete datum vypůjčení. Po vrácení 
knihy napíšete datum vrácení. Výpůjční doba je 1 až 2 měsíce. Pokud knihu nestihnete 
přečíst můžete si dobu prodloužit novým zápisem do sešitu. Také si samozřejmě můžete 
dál půjčovat i knihy ve farní knihovně na faře.   
 

DESET VYZNÁNÍ      autor: Marcela Kašpárková 
Rozhovory nejen o víře se známými osobnostmi: Libuší Šafránkovou, Markem Ebenem, 
Radovanem Lukavským, manželi Tichotovými a dalšími. 
 

JAK KATOLICKÁ CÍRKEV BUDOVALA ZÁPADNÍ CIVILIZACI  
autor: Thomas E. Woods, Jr. 
Publikace o tom, že moderní vědu, ekonomické teorie svobodného trhu, systém univerzit, 
právní systém a nejen to máme zde díky katolické církvi. 
 

VĚROMĚR      autor: Max Kašparů 
Známy psychiatr a jáhen Max Kašparů s nadsázkou a humorem uvažuje o formalismu a 
rutině ve víře. 
 

ZŮSTAŇTE VE MNĚ A JÁ VE VÁS      autor: Tomislav Ivančič 
Měl jsi přísné rodiče? Zažil jsi rozvod? Máš strach z nemoci nebo ze smrti? Máš komplex 
méněcennosti? 
Uzdravit nemocnou duši dokáže jen Ježíš. S touto publikací můžete prožít opravdovou 
duchovní obnovu. 
 

KNĚŽSKÉ OSOBNOSTI      autor: biskup Jan Graubner 
Otec arcibiskup sestavil medailony kněží arcidiecéze olomoucké, aby nás seznámil 
s významným osobnostmi z řad kněží. 
 

SILNÁ JAKO SMRT JE LÁSKA      autor: biskup Josef Hrdlička 
Biblické příběhy dvojic a pohled na muže a ženu v Božím plánu. (Knihu věnoval otec 
biskup Hrdlička naší farnosti, když zde uděloval v loňském roce svátost biřmování.) 
 

UZDRAVOVÁNÍ SKRZE SVÁTOSTI      autor: Michael Marsch 
Svátosti by měli být prožívány jako osobní setkání s Kristem, aby z nich mohlo vycházet 
uzdravení, kterého je nám tolik zapotřebí. 
 

TURÍNSKÉ PLÁTNO      autor: Anton Hajduk 
Tato kniha se opírá o výsledky vědeckých bádání, publikovaných v zahraničních 
vědeckých časopisech a knihách. Její autor, přední slovenský astronom píše: „Pohled, 
který jsem studiem literatury získal, mě jako vědce tak překvapil, že jsem se rozhodl 
přiblížit ho každému, kdo hledá pravdu.“ (ve slovenštině) 
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Následující příspěvek není sice aktuální vzhledem k týdnu modliteb, avšak zůstává aktuální 
vzhledem k nadcházejícímu setkání mládeže v létě ve Žďáru nad Sázavou 

 
Týden modliteb za mládež 

 

Biskupové ČR přijali iniciativu Sekce pro mládež ČBK s názvem Týden modliteb 
za mládež. Ve všech diecézích bude probíhat od 25. 3 do 1. 4. 2012 a vyvrcholí 
připomenutím XXVII. světového dne mládeže na Květnou neděli, k jehož slavení vybízí 
papež Benedikt XVI. Sekce pro mládež ČBK připravila k tomuto účelu brožuru. 

Letošní „Týden modliteb za mládež“ prožíváme ve znamení oslavy XXVII. 
světového dne mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích (tzv. Diecézní setkání 
mládeže) a v rámci ČR také během 5. celostátního setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou 
(14. – 19. srpna 2012). Motto XXVII. SDM dané papežem Benediktem XVI. zní: „Radujte 
se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!”(Flp 4,4). 5. CSM ve Žďáru nad Sázavou toto téma 
rozšíří a jeho mottem bude: „Ovocem Ducha je láska, radost a pokoj..." (Gal 5,22). Tak 
bude spojeno papežské motto a téma roku církve v ČR, kterým je svátost biřmování. 

Cíle tohoto týdne jsou tři:     -  doprovázet aktivity mládeže a aktivity pro mládež 
společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání“; letos 
především prosit za požehnání Celostátního setkání mládeže 

-   pomoci mladým lidem 
uvědomit si, že jsou živou součástí 
společenství církve 

-   vnímat krásu i náročnost 
životního období, ve kterém se 
uskutečňují volby ovlivňující celý 
následný život, společnost i církev. 

Navržené modlitby jsou sestaveny 
pro použití v týdnu modliteb za mládež, 
ale je možné je využít i během 
bohoslužeb v jiných dnech či během 
osobní modlitby či modlitby v menších 
skupinách. 

Brožuru je možno získat na 
jednotlivých diecézních centrech 
mládeže anebo také elektronicky v 
příloze této zprávy a na www.signaly.cz. 

                                                                    

Gratulujeme Aleně Viktorinové, dlouholeté šéfredaktorce Farníčku, která odpověděla 
na volání Boží a vstoupila do Kongregace milosrdných sester sv. Kříže. V mariánském 
měsíci složí jako sestra Anežka Marie své první sliby.  
Kéž ji provází pomoc, požehnání a posila Ducha Svatého a naše modlitby. 
  

„K říž ať je vzorem každé sestry, její útěchou, její silou.“   (z konstitucí z r. 1860) 
 

Pane Bože, dnes jsme psali 
písemku za zeměpisu. Dej, ať je 

Madrid hlavním městem Estonska. 
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Česká biskupská konference 
                                                                           Okénko pro naše andílky 

 
                                                                                  Milí ANDÍLCI, je tu opět váš Farníček.   
                                                                                        Ale nejdříve modlitbička :-). 
 

                                                                        Nebeský Otče, 
                                                       děkuji Ti za Tvou lásku a prosím, 
                                                                    pošli mi kamarády, 
                                                                kteří Tě milují jako já a  

                                                                   chtějí dělat to, co je  
                                                                ve Tvých očích správné. 
                                                                           AMEN. 
 

 
A nyní pozor bystré hlavičky. Dnes mám       
pro vás testík ze života Ježíše Krista :-)! 

 
                                                                             6.  Před velikonocemi vjížděl Ježíš do               
1.  Ježíš se narodil v:                                                                        Jeruzaléma na:  
1. Nazaretu                                                     1.    velbloudu 
2. Jeruzalémě                                                 2.     oslátku  
3. Betlémě                                                      3.     koni  
 
2. Ježíšův otec byl:  
1. tesař  
2. kněz  
3. pastýř  
 

3. Když se Ježíš narodil, maminka ho 
položila:  

1. do kolébky  
2. do jesliček  
3. do postýlky  
 

4. Na Ježíše se jako první přišli 
podívat:  

1. pastýři  
2. lidé z hospody  
3. lidé z okolí  
 

5. Ježíš se spolu s rodiči vydal na 
cestu do Jeruzaléma v:  

1. 9  
2. 11  

3. 12 letech  
7. Jidáš se domluvil s farizeji a 

zákoníky, že pomůže Ježíše 
odstranit a za to požadoval:  

1. 30 stříbrných  
2. 35 stříbrných  
3. 40 stříbrných  
 

8. Petr Ježíše zapřel:  
1. jednou  
2. dvakrát  
3. třikrát  
 

9. Ježíš Kristus zemřel:  
1. ve čtvrtek  
2. v pátek  
3. v sobotu  
 

10. Pán Ježíš se po zmrtvýchvstání 
zjevil svým učedníkům:  

1. v neděli ráno  
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2. v neděli v poledne  3. v neděli večer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                            
                                    Svatodušní táborák  
Kde: na farské zahradě 
Kdy:  v neděli 27.5.2012 od 15.30 hod. (po májové pobožnosti) 
Co s sebou:   - něco dobrého z trouby (buchty, koláče, řezy apod.) 

                -  pár vajec z domácích zdrojů (kdo může) na tradiční VAJEČINU 
                -  dobrou náladu, případně příspěvek na dobrý skutek 

Ostatní občerstvení zajištěno: špekáčky, káva, pivo, limo, víno 
Hudba bude v každém případě. Akce se koná za každého počasí.  
Výtěžek bude věnován na opravu varhan.                 Srdečně zvou pořadatelé 
 

A PRO TY NEJMENŠÍ 

JEDEN OBRÁZEK K 

VYMALOVÁNÍ :-)  

SE DVĚMI OTÁZKAMI:    

1.Kdo je to na obrázku? 

2.Kam právě vjíždí? 

 

ODPOVĚDI  

ZASÍLEJTE NA EMAIL: 

v.grauova@seznam.cz 

nebo je vhoďte do krabičky 

označenou Farníček pod 

nástěnkou v kostele v 

Postřelmově do 15.4.2012.  

Nezapomenout napsat 

jméno a adresu! Ať mám 

kam doručit sladkou 

odměnu. Na všechny 

odpovědi a obrázky se těší  

Vlaďka G.
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