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8. prosince 1947 při zjevení v dómě v 
Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání:  

"Přeji si, aby se každoročně 8. prosince 
od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za 
svět.  

Tato pobožnost zajistí mnoho du-
chovních i tělesných milostí. Náš Pán, můj 
Božský Syn, chce lidem darovat přemíru svého 
slitování, když se dobří budou modlit za své 
hříšné bratry.  

Sdělte Svatému otci, že si přeji, aby tato 
hodina milosti byla známá celému světu a po 
celém světě se rozšířila. Ten, kdo nemůže 
navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v 
poledne a také obdrží mnoho milostí.  

Brzy poznáte velikost této hodiny 
milostí. Pro všechny děti, které dopřejí této 
prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám 
připravenu plnost milostí.  

Stále existují tiší a skrytí prosebníci a 
oběti za hříšné duše, kteří svolávají 
milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je 
hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, 
hodina oběti a věrnosti a odvážného přičinění. Modlitba, oběti a pokání tak mnoha duším 
zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží spravedlnosti. Hořím láskou a žádám 
modlitby za záchranu světa!  

Kdybyste věděli, jak mnoho mých dětí jde cestou záhuby! I Církev je ve velkém 
nebezpečí. Doba je stále více zlověstná. Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a 



trpících, abych je přivedla k větší svatosti. Jsem Matka plná lásky ke svým dětem!  
Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí Hadovu hlavu."  

Světlo7.12.2014  
O zjevení v Montichiari např.: http://web.katolik.cz/feeling/2_5.htm 

 
Z homilií svatého Bernarda, opata, obsažených v pojednání »Chvály panenské Matky«            Breviář 20.12. 

 
Celý svět čeká na Mariinu odpověď 
 
     Slyšela jsi, Panno, že počneš a porodíš syna. Slyšela jsi, že se to nestane prostřednictvím 
člověka, nýbrž prostřednictvím Ducha svatého. Anděl očekává odpovědi je totiž čas, aby se 
vrátil k Bohu, jenž ho poslal. I my, ó Paní, očekáváme slovo slitování, my, které žalostně 
tísní odsuzující rozsudek.  
 
    A hle, nabízí se ti výkupná cena za naši spásu: budeme vysvobozeni ihned, budeš-li 
souhlasit. Všichni jsme byli stvořeni skrze věčné Boží Slovo, a hle, umíráme. Skrze tvou 
krátkou odpověď můžeme dojít obnovy, abychom mohli být znovu povoláni k životu.  
 
    Za to tě snažně prosí, dobrotivá Panno, politování hodný Adam, vyhnaný z ráje, se svým 
ubohým potomstvem, za to tě prosí Abrahám i David. Za to žadoní i ostatní svatí otcové, 
vlastně tvoji otcové, vždyť i oni přebývají v krajině stínu smrti. To očekává vkleče u tvých 
nohou celý svět.  
 
    Ne neopodstatněně, vždyť na tom, co řekneš, závisí útěcha ubohých, vykoupení zajatých, 
vysvobození odsouzených a konečně spása všech Adamových dětí, celého tvého rodu.  
 
    Dej spěšně odpověď, Panno! Odpověz rychle andělovi, a skrze anděla i Pánu. Odpověz 
slovo a přijmi Slovo. Prones své a počni božské. Vypusť pomíjející slovo a pojmi do sebe 
Slovo věčné.  
 
    Proč se zdráháš? Proč se chvěješ? Věř, vyznávej a přijmi. Nechť pokora nabere odvahu, 
ostýchavost důvěru. Naprosto se nyní nehodí, aby panenská prostota zapomněla na 
moudrost. V této jediné věci se, moudrá Panno, neboj opovážlivosti. I když je mlčenlivá 
ostýchavost žádoucí, přece jen je nyní více zapotřebí prokázat zbožnost slovem.  
 
    Otevři, blahoslavená Panno, srdce víře, ústa vyznání, lůno Stvořiteli. Hle, ten, po němž 
touží všechny národy, klepe venku na dveře. Co kdyby pro tvé meškání přešel, a ty bys 
znovu musela s bolestí hledat toho, kterého tvá duše miluje? Vstaň, běž a otevři! Vstaň 
vírou, běž zbožností, otevři vyznáním. A řekla: Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle 
tvého slova! 
 

 
Bratři a sestry, přeji požehnaný čas adventu. Prožijme jej s Neposkvrněnou Pannou 

Marií, pod její ochranou, v jejím doprovodu. Ona nás doprovodí k jesličkám i před tvář 

Boží.  

A přeji radostné prožití vánoc, radostný jásot v srdci a v ústech: „Narodil se nám 

Spasitel, Kristus Pán!“                                                                                                    P.Vladimír Jahn 



FARNÍ DRAKIÁDA 27.9.2014 
 
V sobotu odpoledne (den před svátkem sv. Václava) se uskutečnila farní drakiáda. 
Tentokrát jsme se sešli v 15,30hod. U fary, jelikož tradiční místo konání drakiády 
bylo oseto kukuřicí. Jakmile uplynula akademická čtvrthodinka odebrali jsme se tedy 
na náhradní letiště. Tím byly louky za kotelnou u sídliště Závořická. Tam nás čekaly 
ideální podmínky: suchá tráva, sluníčko a vítr !!! 
Létání balo zahájeno v 15,45 a vítr vál bez přestání až do půl paté. Draci a jejich 
obsluhy se snažily „o stošest“ a dopadlo to takto: nejvýše létající drakměli 
Nezbedovi, nejkrásnějšího draha Kordasovi a nejvytrvalejšího drak patřil Viktorinům, 
ale určitě vyhráli všichni účastníci, neboť  DRAKIÁDA se velice vydařila. 
Na závěr jsem se vyfotili a každý účastník dostal pamětní kartičku a sladkou 
odměnu. Sešlo se nás 22 lidiček a 10 draků. Příště zas!!! 

Stanislav  Grau  
 

ANIMÁTOŘI 
 
S P O L Č O 

 
Škola začala, úkolů je čím dál více, a ty bys 
nejraději byl kdekoliv jinde než ve škole?     
Je ti 12 a více let a hledáš místo, kde by ses 
mohl pomodlit, popovídat si nebo zahrát 
napínavé hry s kámoši?             Rád 
vzpomínáš na letní tábory a na jiné akce 
během školního roku, ze kterých sis přivezl 
domů spoustu suprových zážitků a rád bys 
potkával kamarády z akcí častěji? 
V tom případě už se déle neohlížej přes 
rameno a koukni vpřed. 

Máme tu pro tebe nabídku 
ve formě mládežnického 
spolča. Bude tomu již rok, 
co nově založené spolčo v  
Postřelmově    funguje a 
má     16 členů.  
Ale rádi mezi sebou 
přivítáme   i novou posilu. 
Spolčo se koná každou 
neděli po mši svaté na faře 
v Postřelmově. Začínáme 
ranní modlitbou. Pak se 
vrhneme na snídani 
(svačinu), která je vždy 
zajištěná. Při ní si 
povídáme nebo plánujeme 
nejrůznější věci. Poté 



následuje článek nebo úryvek z Bible na zamyšlení a rozebrání. A závěr si vždy 
zpestříme nějakou úžasnou hrou. 
Takže pokud tě tato pozvánka zaujala, pak se přijď určitě podívat, neboť spolčo volá 
a čeká na tvou odpověď! Protože kdo nezažil, nepochopí. A kdo zažil, 
nezapomene… 

Ondra 
 

PoVORko 2014 
 

Ve dnech 24. – 26. října se na 
faře konala akce s názvem 
PoVORko, která navazovala na 
srpnový tábor VOR v Oskavě. 
Hlavním tématem bylo středověké 
období, konkrétně patnácté století 
plné anglicko-francouzských válek 
a bojů. Děj se točil kolem postavy 
Johanky z Arku. pátek v 19h jsme 
zahájili program společnou večeří. 
Po zasvěcení přítomných do 
období středověku jsme rozdělili 
napevno role: děti po celou akci 
představovaly francouzské vojsko 
a pořadatelé anglické. Poté si děti 
vyrobily středověké štíty, které 
později použily na obranu, o které 
bude řeč níže. Následně jsme se 
přesunuli do učebny, kde jsme na 
připomenutí promítli dětem fotky 
z letního tábora. Den jsme 
zakončili společnou 
modlitbou.V sobotu ráno jsme po 
snídani vyrazili směr Šumperk na 
výstavu madon, která se konala 
ve Vlastivědném muzeu. Jelikož 
zbýval čas do odjezdu zpátečního vlaku, prošli jsme si středověké pozůstatky 
městských hradeb. Počasí nepřálo, sluníčko nehřálo, a proto jsme zanedlouho 
zakotvili v čajovně u radnice. Po návratu na faru čekal na poutníky oběd, který 
připravil Pepa Grau a tímto mu za něj děkujeme. Jelikož se jednalo o farní akci, 
rozhodně nemohly chybět duchovní aktivity. Na sobotní odpoledne si pořadatelé 
připravili tzv. témátko, konkrétně z úryvku knihy Sírachovec, doplněné rytmickými 
písničkami. Všichni jsme se pak vydali do kostela na krátkou adoraci, která 
předznamenala dění dalšího programu. Na farní zahradě se již stahovala anglická 
vojska ve snaze napadnout francouzskou armádu. Zde přišly na řadu vyrobené štíty, 
díky kterým děti zvítězily nad zákeřnými Angličany a osvobodily francouzské město 
Orléans. Po vyčerpávajícím boji přišla ke slovu modlitba a zasloužená večeře 
v knihovně. Na řadu přišla i klidnější aktivita – tvoření různých předmětů, zvířátek a 



postaviček z přírodního materiálu. Zlatým hřebem večera byla hra, která probíhala 
při svíčkách. Děti měly za úkol dostat se z farní zahrady nepozorovaně kolem 
příslušníků anglické gardy do učebny, která představovala katedrálu ve městě 
Remeš.  
    Všechny děti úkol splnily, a tím se mohly zúčastnit slavnostní korunovace 
francouzského krále Karla VII. Den plný aktivit jsme opět zakončili modlitbou, 
tentokrát netradičním způsobem. Pro navození atmosféry hořel uprostřed učebny 
velký kříž sestavený z čajových 
svíček. 

Neděle započala snídaní a 
poté následoval velký úklid fary. Jak 
jinak ale zakončit farní akci než mší 
svatou? Na tu jsme se společně 
vydali do farního kostela v 11 hodin. 

Jsme přesvědčeni, že se 
dětem malý exkurz do středověku 
líbil a že budeme mít všichni na co 
vzpomínat. Závěrem už snad jen 
něco málo ze statistiky: celkově se 
akce „PoVORko“ zúčastnilo 12 
pořadatelů a 7 dětí. Lucka a Robert 

 
 
 
 
 
 

♫   ♪  ♫  OKÉNKO PRO AND ÍLKY   ♫  ♪  ♫ 
 
Milé děti, 
je to neuv ěřiteln é, jak ten čas běží. Máme tu advent :-).  
V dob ě adventu jsou u n ás ror áty – děti na za čátku m še nos í lampi čky k  
obětn ímu stolu a zp ívaj í se všemi Ejhle Hospodin p říjde :-). U n ás jsou ror áty 
každé úterý  v 6,30hod. Po m ši jdou v šechny d ěti na faru na sn ídani a po n í 
jdeme spole čně do školy či školky. Tak se na v ás těšíme :-).  
 
Dnes si pro v ás Bar ča připravila osmism ěrku a pro men ší hled ání rozd ílů mezi 
dvěma obr ázky. Proto nev áhejte a za čněte  lu štit a hledat :-). A co nejd říve nám 
doru čte odpov ědi a obr ázky (na e-mail: Farnimladez@seznam.cz  nebo p ředejte 
osobn ě Lucce Bibrlov é nebo Vla ďce Grauov é)nejpozd ěji do 31.ledna 2015.   
 
Pro men ší tu m áme hled ání rozd ílů, obr ázek můžete vybarvit. A pro ty, kdo maj í 
větší kur áž je tu je ště jedna ot ázka: 
Zkuste poznat, kdo je ten vousat ý pán na obr ázku. 



 

 
 
 
Z knihy »Následování Krista«  



A na závěr trochu rozjímání do adventní doby z pera středověkého mystika Tomáše 
Kempenského  
 
O pokorné podřízenosti a o člověku dobrém a pokojném 
 
     Nehleď příliš na to, je-li kdo s tebou nebo proti tobě, ale svým konáním dbej o to, aby ve 
všem, co činíš, byl s tebou Bůh. Měj dobré svědomí, a Bůh tě bezpečně ochrání. Neboť 
komu bude chtít Bůh být nápomocen, tomu ničí zvrácenost neuškodí. Dovedeš-li mlčet a 
trpět, nepochybně uzříš pomoc Páně. On ví, kdy a jak tě vysvobodit, a proto se máš odevzdat 
jemu. Je záležitostí Boha, aby pomáhal a vysvobozoval z jakéhokoli zmatku. Často velice 
prospívá k uchování větší pokory, když druzí znají a kárají naše chyby.  

    Umí-li se člověk sám pro své chyby ponížit, snadno si usmíří jiné a lehko uspokojí ty, kdo 
se na něj hněvají. Pokorného Bůh chrání a vysvobozuje, pokorného miluje a utěšuje, k 
pokornému se sklání; pokornému dává hojnou milost a po jeho ponížení jej pozvedá k slávě. 
Pokornému odhaluje svá tajemství a sladce ho k sobě zve a přitahuje. Je-li pokorný zmaten, 
neztrácí klid, neboť je zakotven v Bohu, a ne ve světě.  

    Nemysli si, žes v duchovním životě sebeméně pokročil, pokud se necítíš být horší než 
všichni ostatní. Udržuj v pokoji nejprve sebe, a teprve potom můžeš přivádět k pokoji jiné. 
Pokojný člověk je prospěšnější nežli sebelepší učenec. Vášnivý člověk i dobré věci obrací ve 
zlé a snadno uvěří, že dobré je zlé.  

    Člověk dobrý a pokojný obrací všechno k dobrému. Kdo žije opravdu v pokoji, nikoho 
nepodezírá. Kdo však je nespokojený a podrážděný, tím zmítají nejrůznější podezření; sám 
nedojde klidu a nestrpí, aby měli klid druzí. Často řekne, co by říkat neměl, a opomene, z 
čeho by měl větší užitek. Rozvažuje, co je povinností druhých, a zanedbává své povinnosti. 
Proto se nejdřív s horlivostí starej o sebe, a potom můžeš spravedlivě horlit vůči svému 
bližnímu.  

    Své skutky umíš omlouvat a přikrašlovat dobře, ale omluvy jiných přijímat nechceš.  

    Správnější by bylo sebe obviňovat a svého bratra omlouvat. Chceš-li, aby tě druzí snášeli, 
snášej i ty je. 
 
 
Já jsem učil své proroky 
 
    Slyš, synu, má slova, slova nejlíbeznější, která převyšují moudrost všech filozofů a 
mudrců tohoto světa.  

    Má slova jsou duch a jsou život a nelze je vážit lidskými soudy. Nelze s nimi zacházet 
podle povrchního zalíbení, ale je nutné jim mlčky naslouchat a přijímat je s veškerou 
pokorou a s velikou vroucností.  

    I řekl jsem: Šťastný člověk, jehož vychováváš, Hospodine, a ve svém zákoně vyučuješ, 
abys mu popřál klidu od zlých časů, a aby nebyl na zemi opuštěn.  

    Já, praví Pán, jsem od počátku učil proroky a dosud nepřestávám mluvit ke všem. Avšak 
mnozí jsou k mému hlasu hluší a zatvrzelí. Mnozí raději naslouchají světu než Bohu a spíše 
jdou za tím, po čem touží jejich tělo, než za tím, co se líbí Bohu. Svět slibuje věci časné a 
nicotné, a lidé mu slouží s velkou dychtivostí; já slibuji věci nejvzácnější a věčné, a srdce 



smrtelníků zůstává netečné. Kdo mi vždycky a všude slouží a mě poslouchá tak pečlivě, jako 
se slouží světu a jeho pánům?  

    Nuže styď se, služebníku líný a nespokojený, vždyť jiní jsou ochotnější k záhubě než ty k 
životu. A jiní se více radují z nicotnosti než ty z pravdy.  

    Často se ovšem ve své naději zklamou, kdežto mé zaslíbení nezklame nikoho; já 
nepropustím s prázdnou nikoho, kdo mi důvěřuje. Dám, co jsem slíbil; splním, co jsem řekl; 
jen když věrně setrvá v mé lásce až do konce. Já jsem ten, kdo odplatí všem dobrým a přísně 
zkoumá všechny zbožné.  

    Zapiš si má slova do srdce a bedlivě o nich uvažuj; v době pokušení ti budou velmi 
potřebná. Čemu nerozumíš nyní při četbě, to jistě pochopíš v den navštívení. Dvojím 
způsobem navštěvuji své vyvolené: jednak pokušením, jednak útěchou. A denně jim dávám 
dvoje naučení: jedno, když kárám jejich hříchy, druhé, když je povzbuzuji, aby prospívali v 
ctnostech.  

    Kdo zná moje slova a pohrdá jimi, má soudce, který ho bude soudit v den poslední." 
 
 
Boží království je pokoj a radost v Duchu svatém 
 
     Obrať se celým srdcem k Pánu a zanech tohoto bídného světa, a tvá duše dojde pokoje. 
Neboť Boží království je pokoj a radost v Duchu svatém. Kristus k tobě přijde, a připravíš-li 
mu ve svém srdci důstojný příbytek, poskytne ti svou útěchu.  

     Všechnu svou slávu a krásu zjevuje v nitru a jen tam rád přebývá. Člověka oddaného 
vnitřnímu životu navštěvuje často, příjemně s ním rozmlouvá, poskytuje mu milou útěchu i 
hojnost pokoje a uvádí ho v úžas důvěrností svého přátelství.  

     Nuže, věrná duše, připrav své srdce tomuto Ženichovi, aby k tobě ve své dobrotě přišel a 
v tobě přebýval. Říká přece: Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a přijdeme k němu a 
učiníme si u něho příbytek.  

     Uvolni tedy místo pro Krista. Máš-li Krista, jsi bohatý a nic víc nepotřebuješ. On se o 
tebe bude ve všem starat a věrně o tebe pečovat, takže nebudeš muset spoléhat na lidi.  
     Slož všechnu svou důvěru v Boha; on ať je tvou bázní i tvou láskou. On za tebe převezme 
odpovědnost a učiní, co pro tebe bude nejlepší.  

     Zde nemáš trvalou vlast, a buď si kdekoli, všude jsi cizincem a poutníkem; a nikdy zde 
nenajdeš pokoj, pokud se co nejtěsněji nespojíš s Kristem.  

     Tvé myšlenky ať jsou u Nejvyššího a tvé prosby ať bez ustání směřují ke Kristu. Neumíš-
li rozjímat o věcech vznešených a nebeských, setrvávej u Kristova umučení a rád přebývej v 
jeho svatých ranách. A trp s Kristem a pro Krista, chceš-li s Kristem kralovat.  

     Kdybys jen jednou dokonale vstoupil do Ježíšova srdce a jen trochu okusil jeho vroucí 
lásky, naprosto bys přestal dbát vlastního pohodlí či nepohodlí, ale spíš by ses radoval z 
křivdy, kterou ti někdo způsobil. Neboť Ježíšova láska působí, že člověk už nehledí na sebe. 
 
 
 
 
 

Časopis Farníček vydává Římskokatolická farnost Postřelmov, tel.: 583 437  113 
email: rkfpost@rps.cz                                           www.farnost-postrelmov.wbs.cz 

 


