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Z »Katechezí« svatého Cyrila Jeruzalémského, biskupa: Živá voda Ducha svatého 

 

Voda, kterou mu já dám, stane se v něm pramenem vody tryskající do života věčného 

(Jan 4,14). Nový druh vody, která je živá a tryská. Tryská na ty, kdo jsou toho hodni. Proč 

však vyjádřil milost Ducha přirovnáním k vodě? To proto, že na vodě všechno záleží, že z ní 

žijí rostliny i živočichové, že jako déšť sestupuje z nebe, že prší stále stejně a stále stejná, a 

přece má rozmanité účinky: jinak působí na palmu a jinak na révu; a ve všem je vším. Je to 

stále stejná voda a neexistuje žádná jiná; déšť se přece sám nemění a nepadá pokaždé jiný. 

Přece však tím, že se přizpůsobuje složení přijímajícího prostředí, působí všude právě to, co 

je potřebné a náležité.  

     A stejně je tomu také u Ducha svatého. Ačkoli je jeden, stále stejný a nedělitelný, 

přiděluje každému milost, jak sám chce. A jako na vyschlém stromě, když dostane vodu, 

vyrazí výhonky, tak i hříšná duše, obdařená v pokání darem Ducha svatého, přináší ovoce 

spravedlnosti. Je to vždycky jeden a týž Duch svatý, přece však na Boží pokyn a v Kristově 

jménu působí nejrůznější mocné činy.  

     Tak u jednoho člověka užívá daru řeči k moudrým výrokům, u jiného osvěcuje mysl 

darem prorockým; jednomu uděluje moc zahánět zlé duchy, jinému dává umění vykládat 

Písmo. U jednoho posiluje mírnost, jiného učí všemu stran milosrdenství; jednoho učí se 

postit a snášet cvičení asketického života, jiného pohrdat veškerou tělesností a dalšího si 

připravuje k mučednictví. V každém působí sice jinak, ale sám v sobě je vždycky jeden a 

týž, jak je psáno: Projevy Ducha jsou dány každému k tomu, aby mohl být užitečný.  

     Přistupuje k nám tiše a mírně, cítíme jeho sladkost a vůni; jeho jho je velmi lehké. Jeho 

příchod předcházejí záblesky paprsků světla a poznání. Přichází skutečně jako pravý 

ochránce; přichází přece zachránit a uzdravit, poučit a napomenout, povzbudit a potěšit, dát 

duši světlo, nejprve duši toho, kdo jej přijímá, a pak jeho působením i duši jiných.  

     Když byl někdo dříve ve tmě a náhle spatří slunce, má rázem oči plné světla a jasně vidí, 

co dříve neviděl; podobně je na tom ten, komu se z milosti Boží dostalo daru Ducha svatého; 

duše se mu naplní světlem, a povznesen nad lidské možnosti vidí, co dříve neznal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v letošním roce se farní kostel sv. Matouše zapojí do mezinárodní akce Noc kostelů, 
která se uskuteční v pátek 29. května 2015. Program Noci kostelů nabízí možnost seznámit 
se s historií kostela, nahlédnout do běžně nepřístupných míst, zaposlouchat se do tónů 
hudby a zpěvu i navštívit renesanční hrobku vladyků Bukůvků z Bukůvky. Na vaši návštěvu se 
těší organizátoři. 

PROGRAM AKCE: 

FARNÍ KOSTEL SV. MATOUŠE: 

17:00 – 17:30 h Komentovaná prohlídka kostela s odborným výkladem  
  PaeDr. Zdeňka Doubravského 

17:30 – 19:30 h ● Prohlídky kostela s možným výkladem 
● Boží slovo na cestu pro vás a vaše blízké – citát z Písma svatého, který vás 
povzbudí do dalších dnů a který si můžete s sebou odnést domů z návštěvy 
kostela 
● Zapalte si svou svíčku - návštěvníci si mohou v kostele zapálit svíčku na 
vlastní úmysl (svíčky budou k dispozici) 
● Výstava historických i současných liturgických oděvů a předmětů 
s doprovodnými texty na oratoři kostela, prohlídka sakristie 
● Prohlídka kůru, seznámení se s historií varhan i s jejich současným stavem, 
plány na jejich opravu, nahlédnutí do anatomie nástroje, v případě zájmu 
možnost vyzkoušet si hru na varhany 

 ● Poznávací program pro děti 

19:30 – 20:00 h Komentovaná prohlídka kostela s odborným výkladem  
 PaeDr. Zdeňka Doubravského 

20:00 – 21:00 h Koncert zpěváků chrámového sboru na téma: křesťanské Velikonoce,      
 slavnost Seslání Ducha svatého, květen – měsíc Panny Marie 

21:00 – 21:30 h Rytmické hudební vystoupení postřelmovské Scholy 

21:30 – 21:50 h  Ukončení programu Noci kostelů závěrečným svátostným požehnáním 

 

RENESANČNÍ HROBKA VLADYCKÉHO RODU BUKŮVKŮ Z BUKŮVKY: 
 
17:30 – 19:30 h      Zpřístupnění hrobky vladyků Bukůvků s výkladem 
 

Po celou dobu trvání programu akce Noc kostelů (17:00 – 21:50 h) bude možnost použití WC 
v obřadní síni na přilehlém hřbitově. 



 

ANIMÁTOŘI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…z uplynulých akcí… 

 

POSTNÍ HRA 

Dá se postní doba opravdu prožít nebo jen přežít? Tuto 

otázku si položil snad každý z nás a během postní doby 

jsme si na ni i odpověděli. Důkazem toho je postní kříž, 

který jsme svými dobrými skutky, sebezápory a četbou 

Božího slova celý dokázali zkrášlit modrými a 

červenými kapkami. Ještě jednou velké díky všem,  

kteří se do toho zapojili.  

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA  

V ZÁBŘEHU 

V době postní se náš děkanát opět sešel na duchovní 

obnově v Zábřehu. Začali jsme ji již tradičně v kostele 

svatého Bartoloměje mší svatou a ztišením srdcí při adoraci. Poté jsme se přesunuli do 

Katolického domu, kde jsme společně něco dobrého pojedli a zahráli si spolu seznamovací 

hry. Po vzájemném sblížení jsme shlédli velmi dobrý a emotivně založený film Most, o 

kterém jsme si dále povídali v debatních skupinkách. Druhého dne byla v programu 



přednáška otce Pavla Stušky o vztazích k Bohu a k lidem kolem nás. Mluvilo se i o 

partnerských vztazích. Nejen že jsme se při tom ze srdce zasmáli, ale odnesli jsme si s sebou 

domů i užitečné rady do života. Naši dvoudenní postní obnovu jsme zakončili křížovou 

cestou, při které jsme nesli dřevěný kříž s nalepenými lístečky, kde každý z nás napsal 

prosby, za něž Boha při křížové cestě prosil. Bylo krásné prožít společně tento víkend 

v přípravě na Velikonoce. Vidět se s kamarády, pobýt v přítomnosti Pána Boha, ztišit se a 

načerpat sílu na další cestu… 

ARCIDIECÉZNÍ 

SETKÁNÍ 

MLÁDEŽE V 

PROSTĚJOVĚ 

Papež Jan Pavel II. 

v roce 1985 prohlásil 

Květnou neděli za Den 

mládeže a doporučil 

biskupům, aby se ve 

svých diecézích 

setkávali s mladými. 

Proto se každý druhý 

rok v sobotu před 

Květnou nedělí koná 

Arcidiecézní setkání 

mládeže. Letos se akce 

uskutečnila 28. 3. 

2015 ve Společenském 

domě v Prostějově a 

zúčastnilo se jí 1350 

mladých křesťanů. 

Z Postřelmova nás jelo 

celkem 9.  

Někteří odjeli už 

v pátek, aby pomohli s organizací v přípravném týmu, a my ostatní jsme vyjeli v sobotu ráno 

a připojili jsme se k „Zábřežákům“. Ze Zábřehu nás jelo dohromady přes 40. Program začal 

v 10h, proběhlo představení děkanátů, svědectví, povzbuzení mladých otcem arcibiskupem 

Graubnerem a po obědě z vlastních zásob následovaly přednášky. Z těchto si každý mohl 

vybrat, na kterou chtěl jít. Setkání vyvrcholilo mší svatou na podiu společenského domu a já 

věřím, že všichni mladí, obdarovaní požehnanými růženci, odjížděli domů naplněni Duchem 

Svatým a příjemnou atmosférou strávenou mezi křesťany. 

VÝLET DO BRNA 

V sobotu 14. března 2015 se 6 dětí v doprovodu 4 dospělých vydalo vlakem na výlet do 



Brna. Nejprve jsme navštívili katedrálu svatého Petra a Pavla na Petrově. Potom jsme si 

prohlédli centrum města a známého brněnského draka. Nakonec jsme vyrazili do Vida, což 

je Zábavní vědecký park, kde se všem moc líbilo. Vyzkoušeli jsme si předpověď počasí, 

vytvořili hurikán, sestavili jsme rostlinnou a živočišnou buňku, zkusili masáž srdce. Viděli 

jsme moc zajímavé pokusy a další pozoruhodné věci. Z výletu jsme se vraceli obohaceni o 

spoustu nových poznatků a zážitků. Akce se povedla a moc se nám líbila.  

Katka Krmelová 

…co nás čeká… 

! NECH SVŮJ ŽIVOT ZNOVU PROZÁŘIT PLAMENEM DUCHA SVATÉHO ! 

Duch Svatý sjednotil apoštoly a dal jim sílu ke svědectví. Přijď i Ty na slavnostní nedělní 

bohoslužbu prosit o tento Dar a v jeho moci chválit Boha! 

Ani během Letnic mládež nezahálí a společně ve spolupráci již se stálými organizátory 

pořádají tradiční Svatodušní táborák. Nic nemusíme dodávat…snad jen to, že se můžete těšit 

na zajímavé překvapení v podání Spolča Postřelmov a mnoho dalšího. Přijďte s námi zažít 

neopakovatelnou atmosféru této akce!  

 

ZÁVĚREČNÉ SPOLČO (29.6.) 

Se spolčem se na prázdniny sluší řádně rozloučit. A aby toho nebylo málo, tak snad budeme 

vítat i nové tváře. Protože tato akce není jenom pro členy spolča, ale opravdu pro kohokoliv, 

kdo dorazí. Rozhodně ale nečekejte, že bychom při loučení smutnili. Čeká nás opravdu 

pestrý program! Potkej znovu své přátele, ale hlavně toho nejdůležitějšího Přítele. Zahleď se 

spolu s námi na uplynulý rok a znovu upři oči na Ježíše!  

 
LÉTO NA VORu  (19-22.7.2015) 

 

VOR v Písařově 

Odvážný dobrodruhu, odvážná dobrodružko, VOR – je zkratka pro Výjimečný Ohromně 

Riskantní týden s Bohem. „VOR“ znamená klády svázané dohromady (společenství). VOR 

je skvělou příležitostí, jak prožít čas letních prázdnin, naučit se novým věcem, zahrát si 

spoustu her, mít hodně zážitků, poznat nové kamarády a také Boha. Je to týden, který může 

změnit mnoho v tvém životě.  Zajeď na hlubinu, zajeď na VOR! 

V termínu 19. - 22. 7. 2015 (neděle až středa) budeme trávit čas na faře v Písařově, kde se 

bude konat v pořadí druhý letní tábor pod názvem VOR, který připravila mládež z naší 

farnosti. Na programu je celotáborová hra, společenství a také mše svatá. Ubytování je 

zajištěno v Písařově. Do 20. ČERVNA 2015 je potřeba potvrdit termín a počet účastníků. 

Program je určen dětem ve věku od 6 let do 14 let, nebo po vzájemné domluvě. Předběžná 

cena 500,- Kč (ubytování, jídlo, materiál ke hrám). Pokud máte zájem, prosím, vyplňte 

návratku a dejte ji zpět Vlaďce Grauové. Více informací poskytne Vlaďka Grauová na tel: 

725 439 782 nebo e-mail: v.grauova@seznam.cz 

Těší se na vás  Lucka, Robert, Zdenka, Ondra, Marťa, Lucka, Jana, David, Bára, Lukáš 

Standa a Vlaďka, 

mailto:v.grauova@seznam.cz


----------------------------------------------Návratka------------------------------------------------------ 

Souhlasím, aby se můj syn, dcera ………………………………………………………… 

zúčastnil(a) akce VOR v Písařově v termínu 19. – 22. 7. 2015. 
 

Kontakt:  

adresa:………………………………........……………………..… 

 

mobil,email:……………………………........   

 

podpis:    ....………………………………… 

 

Za farní animátory Ondra a Lucka 

Arcidiecézní setkání chrámových hudebníků 

 V sobotu 21. března 2015 se v Olomouci v aule Vyšší odborné školy sociální Caritas 

konalo jubilejní, dvacáté setkání varhaníků, sbormistrů, vedoucích schol a všech zájemců o 

liturgii, které bylo věnováno tématu „Panis Angelicus“ (Chléb andělský). Akce se zúčastnilo 

více než 100 lidí a za postřelmovskou farnost všichni tři varhaníci. 

 Úvod patřil společnému zpěvu gregoriánského chorálu a poté arcidiecéznímu 

organologovi Janu Gottwaldovi, který představil nově vydaný sborník eucharistických písní 

sloužících k obohacení repertoáru chrámových sborů. Vznikl jako součást přípravy na 

Národní eucharistický kongres. Účastníci setkání také některé z písní zařazených do sborníku 

nacvičili přímo pod vedením jejich autorů Vladimíra Blešy, Karla Dynky, Jana Bernátka a 

Františka Macka. Toho postřelmovští farníci znají zejména jako autora Velehradského 

ordinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zprava: František Macek, Jan Gottwald, více v popředí „postřelmovská delegace“  

A. Krobot 

 

 

 

L. Bibrlová 

 

 

 

R. Poisl 



Následovala 

přestávka na 

občerstvení a poté 

k nám promlouval 

světící biskup otec 

Josef Hrdlička na téma 

„Eucharistie v životě 

varhaníka“. Doslova 

řekl, že „hudba dokáže 

člověka povznášet a 

hovořit od srdce k 

srdci, její krása předčí 

všechny monstrance“. 

 Celou akci 

završila bohoslužba 

sloužená otcem 

arcibiskupem Janem Graubnerem v olomoucké katedrále sv. Václava. Tu doprovodil na 

presbytářový dvoumanuálový nástroj rovněž organolog. Ti z účastníků, kteří si troufli, 

zazpívali při bohoslužbě jednu z nově naučených písní. 
 

 Při homilii hovořil otec arcibiskup o významu hudby a úkolu svěřeného varhaníkům; 

rovněž zdůraznil, že „varhaníci jsou důležití aktéři liturgického dění, při němž se modlíme se 

všemi svatými a prožíváme kus ráje“. 

 Po požehnání následovalo společné focení před katedrálou a rozjezd varhaníků zpět do 

svých působišť (konkrétně mě po návratu čekala v 17 hodin ještě mše svatá v Sudkově). 

Kromě úžasně stráveného společenství, dobré nálady a hudebně-duchovního obohacení jsme 

si odnesli i notový materiál, který třeba při nějaké příležitosti předložíme našim farníkům, 

příp. zpěvákům chrámového sboru. Přece „kdo zpívá, dvakrát se modlí!“  

 



 Více fotek z akce na http://www.ado.cz/clanek/foto-na-arcidieceznim-setkani-se-

hudebnici-zabyvali-pisnemi-k-eucharistii  

Za postřelmovské varhaníky Robert Poisl 

 
Národní Eucharistický kongres -  

setkání pro děti 15.5.2015 v Olomouci 
 

Děti z farnosti Lesnice a Postřelmov nám napsaly, co zažily a jak se jim pouť líbila. Jejich 

příspěvky jsme opsali doslova, aby se nevytratilo kouzlo jejich vyjadřování. 

 

15. 5. jsme jeli s otcem Vladimírem na Eucharistický kongres do Olomouce. Bylo tam 5000 

dětí. Mši jsme měli venku, protože bylo nádherně a kázal otec arcibiskup. Kázání bylo o 

tom, že když něco doopravdy chceme, tak si to máme odřeknout a obětovat to Pánu Ježíši. 

Potom jsme šli do vědeckého muzea, kde jsme se převlékli do uniforem vojáků a leccos jsme 

se naučili. 

Na závěr našeho nádherného výletu jsme šli pro požehnání. Šli jsme nějakou zkratkou přes 

zahradu, kde byla zídka a tu jsme přelezli. Moc se mi to líbilo.            Lenka Daříčková, 4. tř. 

 

Mše byla jiná než u nás. Zpívaly se jiné písničky a seděli jsme na zemi na bundách. 

Nejvíc se mi líbilo v muzeu, protože jsme si tam mohli hrát. Postavili jsme si z kostek hrad a 

teta Mirka mě a Nikolku u hradu vyfotila.                                               David Skalický, 1. tř. 

 

Moc se mi líbila mše svatá a jak jsme pak byli společně v muzeu a na zmrzlině. Super byla i 

cesta vlakem.                                                                                        Nikol Kakrdová, 6 roků 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ado.cz/clanek/foto-na-arcidieceznim-setkani-se-hudebnici-zabyvali-pisnemi-k-eucharistii
http://www.ado.cz/clanek/foto-na-arcidieceznim-setkani-se-hudebnici-zabyvali-pisnemi-k-eucharistii


Eucharistický kongres se konal 15. 5. v pátek. Byla tam mše v 11 hodin, potom byl oběd. 

Pak jsme šli na výstavu do Pevnosti poznání. Byla tam centrifuga, ráda bych ji zkusila, ale 

nebyl čas. Našli jsme zkratku směrem ke kostelu sv. Michala. Bylo tam pěkně. 

                                                                                                                Bára Svobodová, 4. tř. 

Bylo to v pátek, jeli jsme vlakem. Líbilo se mi to, protože to bylo venku. V Pevnosti poznání 

byla centrifuga a bylo tam poznávání mozku. Nakonec jsme šli do kostela na adoraci a 

dostali jsme pexeso a knížečku Svatý Jan Sarkander.                               Adam Svoboda, 3. tř. 

Ráno jsme vyjeli auty z Lesnice do Postřelmova. Byli jsme 2 dospělí a 7 dětí. V Postřelmově 

jsme se setkali s panem farářem a jelo s námi dalších 8 dětí z Postřelmova. Nastoupili jsme 

do vlaku do Olomouce, kde jsme seděli my z Lesnice v jednom kupé a hráli jsme slovní 

církevní fotbal. V Olomouci jsme se přesunuli až k Pevnosti poznání, která byla za hradbami 

pevnosti. Tam jsme si našli místečko k sezení. Nejprve byl předprogram, kdy se zpívaly 

písničky a děti se rády zapojily. Pak začala v 11 hodin mše, která byla venku a byla 

přizpůsobena dětem. Každý z nich dostal do ruky zpěvníček. Byla jsem překvapená, že děti z 

těch zpěvníků v průběhu mše zpívaly. Po mši jsme se najedli a šli na prohlídku do Pevnosti 

poznání. Tam se dětem moc líbilo. Byly tam dobové kostýmy, které si děti mohly vyzkoušet, 

mikroskopy, oko, mozek... Nestihli jsme to ani vše projít. Pak jsme se zkratkou vydali 

směrem ke kostelu sv. Michala. V kostele byla adorace, ta se mi moc líbila. Hodně se tam 

zpívalo, četly se přímluvy. Nakonec jsme se cestou na nádraží stavili v cukrárně a všichni si 

dali zmrzlinu. V pořádku jsme se vrátili domů plni zážitků.                     Mariana Svobodová  

 

V pátek 15. května 2015 jely děti z náboženství společně s panem farářem a paní katechetkou 

na setkání dětí, které se konalo v rámci diecézního eucharistického kongresu v Bezručových 

sadech v Olomouci. Akci jsme zahájili společnou mší svatou, kterou v Korunní pevnůstce 

sloužil otec arcibiskup. Zúčastnilo se jí asi 5 tisíc dětí. Potom jsme zhlédli loutkové divadlo o 

Šípkové Růžence. Nakonec jsme navštívili muzeum, kde jsme si prohlédli různé expozice. 

Bylo to moc zajímavé a všem se tam líbilo. Výlet jsme zakončili výbornou zmrzlinou. Celá 

akce se vydařila a budeme na ni vzpomínat.                             K. + A. Krmelovy 4. a 7. třída 



 

Na výletě se mi líbyl vlak.                                                                     Bára Rýznarová 1.třída 

Na výletě se mi líbyla mše a muzeum.                                               Verča Rýznarová 4. třída 

Nejvíc se mi líbilo pevnost poznání a mše a suvenýri.                                Michal Bíro 3. třída 

Na výletě se mi líbylo všechno ale nejvíc se mi líbyla prohlídka. A také mše svatá. 

Jana Dvořáková 3. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Milé děti, :-) 
připravili jsme si pro vás křížovku a bludiště, a protože máme květen, zvolili jsme téma 

Panna Maria. Odpovědi posílejte do 30. 5. 2015 na farnimladez@seznam.cz, nebo předejte 

osobně Lucce Bibrlové. Na všechny, kteří správně odpoví na křížovku, čeká sladká odměna   

 

1) 1. K 

2. Poutní místo, kde se Panna Maria zjevuje. 

3. Otec Panny Marie. 

4. Doplň: Panna Maria ………., připomínáme si ji 11. února. 

5. Doplň: Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je ……… života tvého, Ježíš. 

6. Mariánský svátek 31. května ( ………. Panny Marie ) . 

7. N 

8. Obraz zla, zobrazován nejčastěji u nohou Panny Marie.  

9. x 

10. Maminka Panny Marie. 

11. Který měsíc se slaví slavnost Zvěstování Panny Marie? 

12. Doplň: Májová …………. 

13. Symbol Panny Marie . 

14. Snoubenec Panny Marie. 
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Časopis Farníček vydává Římskokatolická farnost Postřelmov, tel.: 583 437  113 
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