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Farnost Postřelmov, Lesnice, Dlouhomilov          říjen 2015        Ročník XXII. 
 

 
Modlíme se za zemřelé 

Bohoslužba na hřbitově bude v neděli 1. listopadu  

v Postřelmově v 14.30 hodin a v Lesnici v 15.30 hodin 

 

Bratři a sestry, 1. listopadu si slavností Všech svatých připomínáme 

všechny ty, kteří jsou již u Boha v nebi. Je to čas veliké radosti, kdy myslíme na 

to, jak veliké štěstí nás čeká v Božím království. Náš pohled ke svatým je 

zároveň pohledem do Božího království a pohledem až k samému Bohu, 

dobrému Otci, ke zdroji života a veškeré lásky a dobra. Je to čas velké radosti, 

protože vidíme dveře otevřené do nebe a pozvání pro každého. Všichni jsme 

stvořeni pro věčnost a ať si to kvůli svému pesimismu nebo rezignovanosti 

připustíme nebo ne, všichni po krásné věčnosti toužíme. Svaté obdivujeme a 

povzbuzujeme se k následování jejich příkladu života, v různých okolnostech 

života a životních stavů, k následování jejich věrnosti lásce k Bohu a lidem. 

Avšak svatí nám také připomínají nutnost svatosti, bez které nikdo nevstoupí do 

Božího království. Svatost není bezhříšnost, či jakási strojová dokonalost, ale 

vždy ochota k dobru, snaha překonávat zlo dobrem, odpuštěním, touha Boha 

nezklamat a zůstat mu věrný v každé životní situaci. Součástí svatosti je také 

poznání Boží lásky a nádhery, moci a radosti, kterou dává sám Bůh člověku, 

když ho zve k sobě.  

 

 Následující den 2. listopadu pak obracíme svou pozornost k duším v očistci. 



Skutečnost očistce nám říká, že jsme hříšníci a že zlo musí být spravedlivě 

potrestáno. Zde je místo spravedlnosti, kde každý vidí pravdu o sobě, ač si ji za 

života nechtěl připustit anebo před ní utíkal. I sem však zasahuje Boží 

milosrdenství, protože nám dává možnost těmto lidem pomoci svými 

modlitbami, to nazýváme odpustky (zmírnění očistného trestu nebo jeho 

umenšení). Proto chodíme na hřbitovy nejen vzpomínat, ale i pomáhat, pomoci 

přejít z očistce do nebe. Tento dušičkový čas, čas milosti a odpuštění, kdy jim 

můžeme pomáhat se zvláštní mocí našich modliteb, trvá celý týden (od 1.11. do 

8.11.). Když my pomáháme druhým, také sami dostáváme. Když se soucitem a 

milosrdenstvím se skláníme k těm, kdo potřebují pomoc, tak i my okoušíme totéž 

od samotného Boha.                                                                                      P.V.J. 

 

ANIMÁTOŘI 
Co už se událo…? 

 

VELEHRAD  

O víkendu 4. – 5. července se postřelmovská mládež již počtvrté zúčastnila akce 

Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Sešli jsme se v sobotu odpoledne na nádraží a 

společně jsme odjeli do Starého Města u Uherského Hradiště. Odtud jsme se 

vydali pěší stezkou na Velehrad. Po cestě jsme potkávali nejen plno mladých či 

starších poutníků, ale také hojně volně rostoucích třešní, kterým jsme, jako každý 

rok, neodolali. Jeden odvážlivec z našich řad se díky horkému dni nebál osvěžit 

v místním rybníku . Ubytovali jsme se na zahradě sester sv. Cyrila a Metoděje 

a poté jsme se zúčastnili Večeru lidí dobré vůle vysílaný v přímém přenosu 

Českou televizí, který řada z vás jistě sledovala. Na řadu přišla také zábava 

v podobě atrakcí . Někteří z nás se zúčastnili večerní adorace a noční vigilie. 

V neděli nikdo z nás nechyběl na slavnostní mši svaté; po ní jsme už odcházeli 

na vlak směr Postřelmov plni duchovního obohacení. Věřím, že se všem akce 

líbila, a doufám, že se příští rok sejdeme ještě ve větším počtu.                                                                                   

                                                                                                                Lucka B. 

VOR v Písařově 

„VOR“ je zkratka pro Výjimečný Ohromně Riskantní týden s Bohem. Byl 

vymyšlen a naplánován, jako zbrusu nový křesťanský letní tábor pro děti ve věku 

od 6 do 15 let. Nyní bychom vám ten letošní chtěli trochu představit: Letošní 

ročník VORu se udál podruhé a to na faře v Písařově. VOR se nesmírně vydařil a 

to nám dokazují i četné pozitivní ohlasy ze všech stran. A to nás podpořilo a 

dodalo nám to chuť jít do toho příští rok zase naplno! Letošní VOR byl ovšem 

docela náročný na přípravu a celkovou organizaci, ale díky našemu schopnému 



týmu dvanácti vedoucích se všechno v pohodě zvládlo. Letos byl program na 

téma PRINC EGYPTSKÝ. Čekal nás zkrácený týden, ve kterém jsme společně 

s Mojžíšem a Áronem dostali od Hospodina za úkol vyvést Izraelský lid 

z Egyptského otroctví. Faraon samozřejmě nechtěl, a tak jsme se potýkali s 10 

Egyptskými ranami a i jinými problémy, které nám Egypťané neustále 

způsobovali. Nakonec ale nastal velký den, ve kterém Hospodin ukázal svoji moc 

při průchodu Rákosovým mořem. A pak už se všichni vydali na cestu do 

zaslíbené země.  Na VORu byl zařazen i duchovní program ve formě modliteb, 

témátek, adorace a také mší svatých, které nám přijeli osobně zajistit otec 

Vladimír Jahn a otec Antonín Krasucký OP, za což ještě jednou děkujeme! Velké 

díky patří také Pepovi Grauovi za to, že se postaral o stravu. A hlavním 

vedoucím Vlaďce Grauové a Standovi Grauovi za technické zázemí a celkovou 

organizaci akce. Na závěr bychom dodali, že pokud výše zmíněné lahodí Vašemu 

sluchu a při tom chcete zažít něco neobvyklého, tak potom je nejvyšší čas již 

oprášit a nachystat námořnickou košili. Protože rok uteče jako voda a VOR 

zvedne kotvy za dalším dobrodružstvím s nejbližším přílivem dříve, než byste to 

čekali. Na fotky a videa se můžete podívat na farním webu:  

http://www.farnost-postrelmov.wbs.cz/Pro-mlade.html No a nám nezbývá, než 

říci jediné: NA POTÁBORKU NEBO ZASE ZA ROK…                                                 

Ondra a Lucka  

 

 

 

 

SPOLČO POSTŘELMOV 

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? 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 

http://www.farnost-postrelmov.wbs.cz/Pro-mlade.html


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… 

 

Tábor VOR 

Proč jednou neopustit klidné vody Postřelmova a nevydat se do světa? Vydejme 

se na společnou plavbu na palubě voru do (ne)známa objevovat věci neobjevené 

a zažít věci nezažité!  

DRAKIÁDA 

POZOR! Je tu další speciální akce! 

Nachystat všechny letuschopné draky, 

postavit se na ranvej, zjistit odkud fouká 

vítr a pak vzhůru do oblak! 

 

POTÁBORKO  

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? Pak neváhej a přihlas se! Čeká Tě 

super parta, skvělé hry, společná mše a modlitby a samozřejmě Ti nejlepší 

vedoucí. Rozhodně to bude stát za to! 

 

CÍRKEVNÍ SILVESTR 

Silvestr v listopadu? Ano, je tomu skutečně tak! Přijď se s námi společně 

rozloučit se starým církevním rokem a pořádně přivítat ten nový! 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 

Co nám může tato akce nabídnout? No přece zajímavou scénku, písničky, 

modlitbu, ale hlavně návštěvu sv. Mikuláše u nás. Pro nudu tady rozhodně 

nebude místo! Přijďte se přesvědčit! 

 

ODPOLEDNE S DONEM BOSCEM  

Máš pocit, že víra je jenom o babičkách sedících v promrzlém kostele? Máš 

odvahu poznat, že ve skutečnosti „to jde i jinak“? Chceš se spolu s námi radovat 

v den tohoto velkého patrona mládeže? Tak neseď doma, přijď a uchop svoji víru 

trochu jinak!!! 

 

VÍKENDOVKA PRO SPOLČO 

Pokud už máš v kapse občanku a v srdci dost místa pro Boha a krásu přírody, tak 

se přidej k nám. Čeká tě jedinečná akce, která prověří tvoje fyzické i duchovní 

hranice.   !PŘIJEĎ, PROŽIJ A PŘEDÁVEJ DÁL! 



SVATODUŠNÍ TÁBORÁK  
Právě jsi vyšel od svátosti smíření a cítíš začínající svatozář nad svou hlavou?  

Že ne? To nevadí! Přijď na tuto akci prožít farní společenství, přátelství, radost, 

prostě a jednoduše Ducha sv. v akci! 

 

VELEHRAD 

Dny lidí dobré vůle na 

Velehradě pro všechny, kteří 

dojedou. Víš kolik se toho dá 

zažít ve dvou dnech na 

poutním místě, jako je 

Velehrad? Čeká Tě poznávání 

víry, workshopy, zajímaví 

hosté, slavnostní mše svatá, 

hudba, suprová parta mladých, 

koncert a mnohem víc…Čeká 

Tě Bůh 

 

Akta kurie  jsou vnitřní církevní oběžník (každá diecéze má vlastní), 

kde přicházejí oficiálně informace a pokyny. Pro veřejnost vychází časopis 

Oldin. Nechci tlumočit vlastními slovy, co říká otec arcibiskup, proto přetiskuji 

doslovně.                                                                                                       P.V.J. 



Červen 2015 

Upřímně děkuji všem, kteří se zapojili do Noci kostelů, a také těm, kdo 

pozvali do kostelů děti v rámci tak zvaného Dne kostelů. Je vidět, že celostátní 

akce propagovaná sdělovacími prostředky nachází stále větší oblibu. 

Kdysi bývaly kostely otevřené vždycky a pro všecky. Každý mohl vstoupit. 

Pro věřící to bylo místo modlitby a bohoslužby. Pro všechny ostatní to bylo 

aspoň místo posvátné, někdy tajemné. Když se někdo ukryl v kostele, byl 

chráněn místem azylu. Téměř nikdo si tam nedovolil krást. Dnes je z 

bezpečnostních důvodů mnoho kostelů mimo čas bohoslužby zavřených. Proto 

vítám každoroční akci Noc kostelů s velkou nabídkou otevřených kostelních bran 

i pro ty, kteří tam nechodí k bohoslužbám. 

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se podílejí na službě početným 

návštěvníkům, kteří se snaží být průvodci a přiblížit hostům nejen umělecké a 

historické zajímavosti, ale i smysl a poslání našich chrámů a jejich vybavení, či 

přiblížit poselství a život zobrazených světců. Děkuji těm, kteří dají nahlédnout 

do života farních společenství a nabídnou možnost setkání s posvátným tajem-

stvím, s Boží přítomností nejen ve svatostáncích, ale i v jejich životech skrze 

vydaná svědectví víry, nebo zakusit radost z Boha přítomného uprostřed těch, 

kteří jsou opravdu v Ježíšově jménu, kteří jsou skutečným teologickým místem, 

kde je možné se s Bohem setkat. 

Proto zvlášť děkuji těm, kteří nejen takzvaně „otevřou Boží dům pro zvědavé 

turisty,“ ale chovají se jako pohostinní hostitelé přijímající hosty, jimž neumožní 

chovat se v chrámu hlučně jako na ulici a nenechají je obsadit kostel jako 

squatterům opuštěný dům, ale skrze připravený kvalitní evangelizační program 

nabízejí návštěvníkům možnost oslovení evangeliem a setkání s živým Bohem. 

Děkuji všem, kteří se za požehnané plody této akce modlí. 

 

Červenec 2015 

Drazí bratři, 

po prázdninách a pro některé i na novém působišti Vám přeji nový elán k 

apoštolské službě. Zvláště prosím, abyste věnovali velkou pozornost podchycení 

dětí a jejich náboženské výuce. Připomeňte rodičům potřebu přihlásit děti do 

náboženství a také doma je nábožensky vychovávat, dávat jim dobrý příklad 

života z víry. Snažte se navštívit všechny rodiny prvokomunikantů, abyste 

navázali osobní kontakt a probudili zájem. 

Podpořte Národní eucharistický kongres. Ať je na něm zástupce z každé 

farnosti! 

Protože se blíží zahájení mimořádného jubilea Božího milosrdenství, prosím, 

abyste si dobře prorozjímali papežskou bulu vyhlašující tuto událost. Informace o 

společných akcích v jubilejním roce budou v příštích aktech. 



Září 2015 

Drazí bratři, nejvýznamnější událostí tohoto měsíce je Národní eucharistický 

kongres, … 

Jedním z plodů diecézního stupně NEK je založení společenství Eucharistická 

hodina. Děkuji všem za rozšíření společenství do vašich farností. Už jsem 

podepsal více než 1200 členských knížek. Přihlášky bereme jen skrze farnosti. 

Víte tedy, kdo do společenství patří. Vyjděte jim vstříc, pozvěte je ke společným 

adoracím, které bude nyní možné pravidelně konat ve více farnostech, ale dávejte 

jim také možnost soukromých návštěv Pána Ježíše ve svatostánku, což bude 

dobré spojit se zavedením hodin otevřených kostelů. (Členové Eucharistické 

hodiny mohou mít rozdělenou službu.) Nezapomínejme také, že k povinnostem 

členů patří i vědomá služba Pánu Ježíši v potřebných, aspoň ve stejném rozsahu 

jako adorace. Mám radost, že se do společenství přihlásila řada kněží. Buďme 

věřícím příkladem. 

Spolu s Vámi se snaží a žehná Vám                      arcibiskup Jan Graubner 

 

Přikládáme jako přílohu list s dopisem papeže Františka, který může více 

ozřejmit a přiblížit nastávající rok milosrdenství.                                          P.V.J. 

 

Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství 

Pane Ježíši Kriste, učil jsi nás být milosrdnými, 
jako je milosrdný nebeský Otec, a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce. 
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni. 

Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům, 
cizoložnici Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech, 
přiměl Petra plakat, když tě zradil, a zaručil kajícímu zločinci ráj. 
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě, 
jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“ 

Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce, 
Boha, který projevuje svou všemohoucnost 
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím: dej, ať je církev pro svět tvou 
viditelnou tváří, tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného. 

Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti, 
a tak mohli soucítit s těmi, kdo se potýkají s nevědomostí a omylem: 
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká, 
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu. 

Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním, 
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti 
a aby tvá církev s obnoveným nadšením  
mohla přinášet radostnou zvěst chudým, 



vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným a navrátit zrak slepým. 

Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství, o to prosíme tebe, 
 jenž žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem Svatým na věky věků. 

Amen. 

 

 

Z knihy Mariin nebeklíč (sestavil František Press z různých poselství 

Panny Marie a Pána Ježíše) 

O smrti 

Smrt se jistě nelíbí bohatým a mladým, bohatým pouze penězi a 

mladým těly. Ale pro ty, kteří jsou bohatí ctnostmi a mladí díky čistotě 

svých mravů, smrt není bolestná. Člověk opravdu moudrý, už od chvíle, 

kdy je schopen užívat svého rozumu, upravuje své chování tak, aby si 

připravil pokojnou smrt. Život je přípravou na smrt, jako je smrt přípravou 

na onen vyšší Život. Opravdu moudrý člověk se už od okamžiku, kdy 

pochopí pravdu života a smrti (smrti pro vzkříšení), snaží zbavit všeho, co 

je neužitečné, a obohacovat se tím, co je užitečné: ctnostmi a dobrými 

skutky, aby před Toho, který ho k sobě povolá k soudu, předstoupil se 

zavazadly plnými dobra.  

Jak je potom zemřít sladké! Sklonit svou znavenou hlavu do Otcovy 

náruče, usebrat se v jeho objetí, říci skrze mlhy unikajícího života: "Miluji 

Tě, doufám v Tebe, věřím v Tebe!" tak to na zemi říci naposled a pak už 

radostně volat: "Miluji Tě!" po celou věčnost uprostřed nádhery Ráje.  

Smrt, tvrdá myšlenka? Ne. Spravedlivý dekret pro smrtelné. Je těžkou 

agónií jen pro ty, kteří nevěří a jsou obtíženi hříchy. Zbytečně omlouváte 

velké úzkosti nějakého umírajícího, který za svého života nebyl dobrý: "To 

proto ještě nechtěl zemřít, protože dosud neudělal nic dobrého, anebo toho 

vykonal jen málo, a proto chtěl ještě žít, aby mohl všechno napravit.“  

Duše ví, aspoň neurčitě, kolik času je jí dáno. Ve srovnání s věčností 

nicotně krátký čas. A duše se snaží přimět celé své já, aby podle toho 

jednalo. Ale ubohá duše! Kolikrát je drcena, pošlapána, umlčena, aby její 

slova nebylo slyšet! Tak je tomu u těch, kterým chybí dobrá vůle. Naopak 

ti, kteří jsou spravedliví, už od mládí duši naslouchají, a poslušni jejích rad, 

podle toho jednají. Světec často umírá mladý, někdy i za svítání svého 

života, zato však bohatý zásluhami. A ani ve stu nebo tisíci letech navíc by 

nebyl světější, než už je, neboť láska k Bohu a bližnímu, praktikovaná 

všemi způsoby a s velkorysou štědrostí, ho činí dokonalým. Na Nebi se ne-



hledí na počet let, ale na způsob, jakým jste žili.  

Truchlíte nad nebožtíky; oplakáváte je. Ale nebožtík nepláče. 

Chvějete se, že budete muset zemřít, ale nesnažíte se žít tak, abyste se v 

hodině smrti nechvěli. A proč se netruchlí nad živými nebožtíky, daleko 

skutečnějšími nebožtíky, těmi, kteří ve svém těle jako v hrobce nosí mrtvou 

duši? A proč ti, kteří pláčou při pomyšlení na to, že jejich tělo musí zemřít, 

neoplakávají nebožtíka, kterého nosí ve svém vlastním nitru? Kolik 

nebožtíků vidím, jak se smějí a žertují, místo aby nad sebou plakali! Kolik 

otců, matek, manželů, bratrů, synů, přátel, kněží, učitelů vidím, jak bláhově 

pláčou pro syna, manžela, bratra, otce, přítele, věřícího, kteří zesnuli v 

zřejmém přátelství s Bohem po životě, který byl jedinou girlandou 

dokonalostí, ale kteří nepláčou nad mrtvolou duše syna, manžela, bratra, 

otce, přítele, která zemřela na neřest a hřích a která je navždy mrtvá a 

ztracena, pokud se včas nevzpamatuje! Proč se nesnažit o její vzkříšení? 

Právě toto je láska, víte? A ta největší láska! Ó, bláhové slzy nad prachem, 

který se opět stal prachem! Modloslužebnictví citů! Pokrytectví citů! 

Plačte, ale nad mrtvými dušemi svých nejdražších. Snažte se je přivést k 

životu. (Ježíš Marii Valtortě.)                            
 

 

Neobávej se smrti, měl-li jsi rád svého Boha byl-li jsi dobrý, neboť 

smrt tě uvede do srdce Lásky. Neobávej se smrti, toužil-li jsi pít u 

Pramene, neboť smrt ti umožní přístup k tomuto nevyčerpatelnému 

Prameni, tam, kde se budeš moci věčně opájet.  

Neobávej se smrti, miloval-li jsi opravdově, neboť budeš souzen 

Láskou. (Ježíš Lucii z Francie.)                                        
   

Společenství živých a mrtvých. Smrtí nejsou duše vzájemně odděleny. 

Mluvím o spravedlivých. Vytvářejí jedinou velikou rodinu. Představte si 

velký chrám, kde jsou lidé, kteří adorují a modlí se a druzí, kteří se 

namáhají. První se modlí i za ty, kteří se namáhají, druzí pracují pro ty, 

kteří se modlí. Stejně tomu tak je s dušemi. My na zemi se namáháme; ty 

druhé duše nás podporují svými modlitbami. Ale my máme obětovat své 

utrpení za to, aby ony získaly pokoj. Je to řetěz bez konce. To láska 

svazuje ty, kteří byli, s těmi, kteří jsou. A ti, kteří jsou, by měli být 

dobrými, aby mohli opět nalézt ty, kteří byli a kteří si přejí, abychom byli 

s nimi. (Ježíš Marii Valtortě.)  

Očistec 

V čem spočívá očistec? Duše ponořené do tohoto plamene trpí pouze 

z lásky. Když (v okamžiku smrti) předstoupily před Boha, jsou 



prostoupeny světlem; nejsou však hodny ihned vstoupit do království 

Světla. Je to pro ně krátké, předběžné blaženství, které je má ujistit o 

jejich spáse a dát jim poznat, z čeho bude pozůstávat jejich věčnost, a 

vyjádřit jim můj soucit s nimi, zatímco budou prostřednictvím 

spravedlnosti na léta oddáleny od blaženého vlastnění Boha. Jsou tedy 

ponořeny do očisty; na tom místě jsou prostoupeny očistnými plameny.  

Potud jsou výpovědi těch, kteří hovoří o očistci, správné. Ale nejsou 

už správné tehdy, chtějí-li tyto plameny definovat. Tyto plameny jsou 

výhní lásky. Očisťují duše, zažíhajíce v nich lásku. Činí tak proto, aby 

byla duše osvobozena a sklonila se před láskou Nebes, jakmile dospěla k 

oné lásce, jíž na zemi nedosáhla. Všechno se otáčí kolem lásky, s 

výjimkou oněch opravdu mrtvých; mám na mysli zatracené. Pro tyto 

mrtvé je mrtva i samotná láska.  

Právě tím, že budete v očistci milovat, dobudete Nebesa, která jste si 

nezasloužili během svého života. A právě tím, že budete v ráji milovat, 

potěšíte Nebesa. Když je nějaká duše v očistci, oddává s výhradně lásce, 

zpytování a pokání ve světle Lásky, která pro ni zapálila tyto plameny. 

Mimo jiné tyto plameny skrývají Boha, a právě v tom jsou její muka. 

Duše se rozpomíná na vidění Boha, která měla při svém zvláštním 

souzení. Uchovává si na ně vzpomínku. A protože sama skutečnost, že 

Boha zahlédla, je radostí, která přesahuje všechno stvořené, duše lační po 

této radosti. Její vzpomínka na Boha a onen paprsek světla, který ji 

prostoupil, když předstoupila před Boha, způsobují, že tato duše vidí své 

přestupky proti Dobru v celém rozsahu. Právě toto vidění, které ji zbavuje 

Boha na léta nebo staletí, způsobuje její očistcové utrpení. Očistcová 

muka nejsou ničím jiným, než jistotou, že duše urazila Lásku; v průběhu, 

jak se postupně očišťuje mocí lásky, urychluje své vzkříšení pro lásku své 

dobývání lásky. A do Boží Obce je duše přijat tehdy, až je toto nápravné 

pokání dovršeno. (Ježíš Marii Valtortě.) 

 
Milé děti, začala škola a s ní přichází i další Farníček. Rok se s rokem sešel, 

byly opět hody, a proto jsme si pro vás připravili luštění, které se týká sv. 

Matouše.   
 

V prvním luštění vytvořte z písmenek na každé stránce knihy slovo, které se týká 

hodů.  

Druhým úkolem je podle klíče vepsat do okýnek písmena a získáte tak tajenku.  
 

Všechny slova i tajenku nám zašlete do 15. 10. 2015 na e-mail 

farnimladez@seznam.cz. Na všechny luštitele čeká odměna . Bára B. 

mailto:farnimladez@seznam.cz
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